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1. Notas e Registros Públicos – Jurisprudência II. São Paulo (Estado). Tribunal de
Justiça
CDU 34(05)

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

MENSAGEM

Neste biênio em que tive a honra de presidir o Tribunal de Justiça,
tínhamos a intenção de fazer avançar e de qualificar os nossos quadros, seja
em tecnologia e estrutura física, seja em eficiência e agilidade nas informações
que recebem e oferecem.
Foi nesse contexto que apoiamos a iniciativa do Desembargador Ricardo
Henry Marques Dip, Presidente da Seção de Direito Público, quando propôs à
DGJUD - Diretoria de Gestão do Conhecimento Judiciário desta Casa, da qual
é o Coordenador, selecionasse e divulgasse julgados referentes às notas e aos
registros públicos, disponíveis no banco de dados do Tribunal.
Lançou-se, dessa maneira, o Boletim de Notas e Registros Públicos,
com publicações trimestrais, elaborado pela equipe da DGJUD 1 Coordenadoria de Difusão das Informações Judiciárias.
Observe-se que não se trata de um trabalho dirigido apenas à
Magistratura paulista, mas de serviço de utilidade pública, com acesso gratuito
para comunidade jurídica e à população em geral – sempre com o tributo ao
ideal desta Corte, que é a causa da justiça.

Paulo Dimas de Bellis Mascaretti
Presidente
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1. TABELIONATO DE NOTAS

(05/TN/1)

2051382-08.2017.8.26.0000

-

VOTO

Nº

23855

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO. Tabelionato de notas e protesto como corréu na ação.
Inexistência de personalidade jurídica ou judiciária. Ilegitimidade de parte
reconhecida. Precedentes desta E. Câmara e do C. Superior Tribunal de
Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.
(Relator: Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Aparecida - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/07/2017)

(05/TN/2)

2100765-52.2017.8.26.0000

-

Agravo

de

instrumento

–

Ação

declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reintegração e manutenção de
posse com antecipação de tutela – Insurgência em face de decisão que deferiu
parcialmente a medida pretendida, para determinar o bloqueio da matrícula nº
21.182, oficiando-se ao Cartório de Registro de Imóveis, bem como ao 2º
Tabelião de Notas de Suzano, solicitando a apresentação das cópias dos
documentos apresentados para a lavratura da procuração discutida nos autos
e, para que seja averbada a ineficácia da procuração que teria sido outorgada,
deixando a análise da pretendida liminar reintegratória para após a vinda de
mais informações, entendendo insuficientes as até agora apresentadas –
Insurgência somente quanto ao indeferimento da liminar de reintegração de
posse – Descabimento do inconformismo – Conveniência de se aguardar a
regular formação do contraditório – Manutenção, por ora, da decisão recorrida
– Recurso desprovido.
(Relator: Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Suzano - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017)

(05/TN/3)

3007172-07.2013.8.26.0318 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE

DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO DE IMÓVEL URBANO POR
FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO – Apelação – Sentença de
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improcedência – Apelo que requer de forma preliminar a condenação do
tabelião de notas de forma solidária com os demais réus – Responsabilidade
subjetiva – Inteligência do art. 22 da Lei nº 8.935/94 – Dolo ou culpa não
comprovados – Pretensão de mérito para declarar a nulidade da procuração e
da escritura de transmissão de imóvel – Instrumentos celebrados de forma
pública que atende aos requisitos legais – Vícios do consentimento não
comprovados.

–

Sentença

mantida

–

NEGARAM

PROVIMENTO

À

APELAÇÃO.
(Relator: Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Leme - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2017)

(05/TN/4)

0010300-85.2012.8.26.0362 - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO,
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. Pretensão em razão de
conluio e ausência de recebimento do preço. Sentença de improcedência, sob
fundamento de que ausente vício social ou do consentimento e que os
intervenientes prestaram declaração falsa a respeito do preço para reduzir o
preço do tributo. Determinação de ofício para apuração de crime. Redistribuído
por força da Resolução 737/2016 e Portaria nº 02/2017. Apela a autora
sustentando ausência de solenidade no ato notarial, porque as assinaturas da
escritura foram fracionadas e os valores que se revelaram pagos não
constaram do instrumento; preterida a solenidade o ato é nulo, por também ser
o negócio simulado. Descabimento. Alegação de que as assinaturas foram
fracionadas não consta sequer da petição inicial. Também inarredável que a
escritura foi lavrada por livre manifestação de vontade da recorrente, de modo
que tal argumento não prejudica a validade do ato. Simulação comprovada se
restringe ao preço ajustado e não em relação à conduta das partes de transferir
a propriedade do imóvel. Apelante livremente deu quitação do preço no
instrumento público. Impossibilidade de requerer a anulação ou rescisão do
negócio jurídico. Oitiva do tabelião seria incapaz de alterar o cenário da lide.
Recurso improvido.
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(Relator: James Siano; Órgão Julgador: 31ª Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:
24/09/2017)

(05/TN/5)

0002910-64.2012.8.26.0168 - RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL –

HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS – ADVOCATÍCIOS – AÇÃO
DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ESCRITURA PUBLICA DE CONFISSÃO DE DIVIDA COM GARANTIA
HIPOTECARIA. Prestação de serviços advocatícios pelos embargados aos
embargantes em diversas ações judiciais. Acordo de vontade, vertido em
escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, em que os
contratantes se obrigaram ao pagamento de certa quantia pelos serviços
advocatícios prestados, sob pena de execução. Inadimplemento configurado,
seguido da pertinente execução. Embargos manejados pelos devedores
suscitando a invalidade da obrigação por vício de consentimento ( erro ).
Descabimento. Escritura pública lavrada em notas de tabelião, dotada de fé
pública, que faz prova plena da obrigação. Conjunto probatório indicativo de
que os devedores sabiam exatamente ao que estavam se obrigando e por qual
motivo (prestação de serviços advocatícios). Ausência de elementos indicativos
de que tiveram noção falsa ou errônea do que se passava, ou de que a
vontade declarada na escritura divergia daquela que pretendiam declarar. Vício
de consentimento, na modalidade erro, não verificado. Negócio jurídico
formador do título executivo existente, válido, eficaz. Título executivo certo,
líquido e exigível. Eventual falha tocante à qualidade dos serviços prestados
que escapa ao objeto da lide, amparada em confissão de dívida certa.
Pretensão probatória para apresentação de balancetes ou realização de prova
pericial desnecessária e impertinente ao desfecho da lide. Cerceamento de
defesa não configurado. Sentença de improcedência dos embargos à execução
mantida. Recurso de apelação não provido.
(Relator: Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 14/09/2017)
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(05/TN/6)

0003246-44.2006.8.26.0341

INEXIGIBILIDADE.

MÚTUO

-

CIVIL.

DECLARATÓRIA

INSTRUMENTALIZADO

EM

DE

ESCRITURA

PÚBLICA. ENTREGA DE APENAS PARTE DO VALOR ACORDADO. NÃO
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é
documento dotado de fé pública e faz prova plena. 2. No caso concreto, a
prova testemunhal em nada contribuiu para a pretensão do autor, porque o
tabelião apenas afirmou que o pagamento não foi realizado no interior do
cartório, em nada infirmando o conteúdo da escritura quanto ao valor do mútuo.
Ademais, causa espécie que o autor mutuário tenha gravado seu imóvel de
hipoteca no valor de R$ 310.000,00 para a garantia da dívida e, tendo recebido
apenas R$ 180.000,00, tenha quedado inerte por tão longo tempo, notificando
o mutuante do suposto inadimplemento aproximadamente um ano após lavrada
a escritura e há menos de 10 dias do termo do vencimento da dívida. 3.
Recurso improvido.
(Relator: Artur Marques; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Maracaí - Vara Única; Data do Julgamento: 31/07/2017)

(05/TN/7)

3001130-50.2013.8.26.0282 - Apelação Cível. Ação anulatória de ato

jurídico cumulada com indenização por danos morais – Autora que pretende a
anulação de escritura pública do inventário de seu marido – Réu inventariante
que teria agido com dolo ao excluir a requerente como meeira dos bens
deixados pelo de cujus – Sentença que julgou improcedente a ação – Recurso
de apelação interposto pela autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência –
Preliminar de nulidade afastada – Ausência de declaração no sentido de que a
autora e o de cujus conviveram como se casados fossem nos cinco anos que
antecederam seu casamento – Inicial que sequer contém pedido de
reconhecimento de união estável entre a requerente e o pai do réu – Autora
que se casou sob o regime da separação total de bens – Patrimônio do de
cujus

adquirido

em

data

anterior

ao

registro

do

matrimônio

–

Incomunicabilidade dos bens – Hipótese em que a autora de maneira alguma
poderia figurar como meeira dos bens deixados por seu marido – Escritura
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pública firmada por pessoa plenamente capaz, não tendo sido verificado
qualquer vício capaz de contaminar o ato – Pretensão à devolução de valores
gastos com a reforma de imóvel pertencente ao de cujus – Descabimento –
Ausência de comprovação de que o casal mantivesse conta conjunta e que a
autora, por ordem do réu, tenha emitido cheques para o pagamento das
referidas despesas – Indenização por danos morais – Correto afastamento –
Ato ilícito não caracterizado – Mero ajuizamento de ação pelo réu para tentar
reaver o imóvel outrora utilizado como residência pelo casal que não gera dano
moral indenizável – Hipótese, ademais, em que já houve reconhecimento do
direito real de habitação da autora nos autos de processo envolvendo as
mesmas partes – Manutenção da R. Sentença. Nega-se provimento ao recurso
de apelação.
(Relatora: Christine Santini; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Itatinga - Vara Única; Data do Julgamento: 28/08/2017)

(05/TN/8)

0006040-31.2007.8.26.0526 - Cumprimento de transação que foi

homologada para solucionar o impasse da dissolução da sociedade (parcial).
Recurso tirado contra a sentença de extinção, com base no artigo 794, I, do
CPC/1973. Providência que não satisfaz o ideal de efetividade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, da CF). A executada está obrigada, pelo acordo, a transferir
imóvel que serviria para quitar o valor de sua participação acionária, sendo que
isso não está concretizado. Situação em que a outra parte deseja a outorga da
escritura pública, em cartório, o que é razoável diante de exigências
registrárias, o que permite reconhecer que a retirada da carta de sentença, sem
o registro, não equivale a cumprimento integral do que foi acordado.
Necessidade de prosseguir e analisar a incidência ou não da multa a ser
cominada pela resistência injustificada, competindo ao Juízo observar o que foi
decidido no AgIn. 0067973-21.2013.8.26.0000. Provimento para cassar a
decisão, determinando-se o prosseguimento da execução.
(Relator: Enio Zuliani; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/08/2017)
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(05/TN/9)

0002621-65.2015.8.26.0156

-

Alvará

Judicial

–

Redistribuição

determinada pela Resolução 737/2016 – Pretensão da genitora em obter alvará
judicial para representar seu filho, que está preso, em determinados órgãos
públicos, com o objetivo de encerrar a empresa por ele constituída – Extinção
da ação por falta de interesse de agir – Pretensão que pode ser obtida por
meio de simples requerimento no Cartório de Notas da região em que o
interessado está preso – Tabelião que pode efetuar o ato em diligência Carência da ação mantida por falta de interesse de agir – Recurso improvido,
por fundamento diverso.
(Relator: Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 20ª Câmara Extraordinária
de Direito Privado; Foro de Cruzeiro - 1ª. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 27/07/2017)

(05/TN/10)

0003217-25.2012.8.26.0004 - PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE

NULIDADE DE SENTENÇA – DECISÃO 'EXTRA PETITA' – INOCORRÊNCIA
– Sentença que se ateve aos pedidos formulados na inicial e aditamento –
Princípio

da

congruência

respeitado

–

Preliminar

rejeitada.

CIVIL

–

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANDATO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – Autores que pretendem a nulidade de atos
praticados pelo réu para alteração de beneficiário dos pecúlios deixados pelos
genitores das partes – Alterações efetivadas, na realidade, pelos próprios
contratantes,

que assinaram referidos documentos, inclusive

com os

respectivos reconhecimentos de firma – Valores integralmente recebidos pelo
réu, na qualidade de único beneficiário, em detrimento do direito sucessório
dos irmãos, ora autores – Alegação de incapacidade mental do genitor à época
dos fatos (lavratura de procuração por instrumento público em favor do réu e
alteração de beneficiário), não comprovada de maneira robusta e segura –
Relatórios médicos posteriores, incapazes de estabelecer a qualquer vício na
vontade livre e consciente por parte dos segurados no momento da
formalização da instituição dos beneficiários do pecúlio – Interdição ajuizada
anos depois, sem a realização de perícia médica que pudesse determinar o
momento em que eventualmente o segurado estivesse com sua capacidade
11

volitiva comprometida, em vista do falecimento do interditando – Prova oral
consistente no depoimento de pessoas sem capacidade técnica para tanto,
insuficiente para atestar a alegada incapacidade dos segurados no ano de
2006 – Manutenção das manifestações de vontade explicitadas por escrito
pelos segurados, instituindo o ora réu como único beneficiário da integralidade
dos pecúlios de seus genitores – Sentença reformada – Sucumbência invertida
– Recurso provido.
(Relator: Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
30/08/2017)

(05/TN/11)

2131401-98.2017.8.26.0000 - PENHORA DE CRÉDITO – EXECUÇÃO

POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRAÇÃO POR ATA NOTARIAL DE
PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

A

TERCEIRO

–

ADMISSIBILIDADE

-

INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, CONSIDERADA
TENTATIVA FRUSTRADA DE BLOQUEIO JUDICIAL AMPLO JÁ DEFERIDO –
LEVANTAMENTO, COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DE DINHEIRO EM
PROCESSO DIVERSO, QUANDO AINDA NÃO APERFEIÇOADA PENHORA
NO ROSTO DOS AUTOS – FRAUDE DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA –
INOCUIDADE DO REGISTRO DA NATUREZA ALIMENTAR DE CRÉDITO
POR HONORÁRIOS, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA ESSE FIM –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(Relator: Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:
29/09/2017)

(05/TN/12)

1002768-87.2016.8.26.0011 - APELAÇÃO. Consórcio de imóveis.

Ação visando a anulação do contrato e a devolução dos valores pagos.
Alegação de vício de consentimento, tendo em vista que, no momento da
contratação, o preposto da empresa de consórcio garantiu a contemplação das
cotas em curto prazo de tempo. Revelia da administradora de consórcio.
Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Aplicação do Código
12

de Defesa do Consumidor. Vício de consentimento caracterizado. Além da
revelia, com confissão ficta da matéria fática, houve ata notarial contendo
transcrição das conversas por aplicativo de mensagem eletrônica, que
comprovam a promessa de contemplação antecipada da cota de consorcio.
Fatos alegados que se encontram corroborados pela prova documental trazida
ao processo. Sentença reformada para anular o contrato. Dever de ressarcir o
valor despendido com a ata notarial e o montante pago à empresa de
consórcio. Dano moral configurado. Evidente abalo dos contratantes diante da
conduta da ré. Dever de indenizar. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 para cada
autor, que atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Apelo
provido.
(Relator: Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:
04/09/2017)

(05/TN/13)

1000695-68.2015.8.26.0047 - Locação de Imóveis. Ação de cobrança.

Responsabilidade do locatário pelo pagamento dos encargos locatícios.
Entrega das chaves que ocorreu em 11.10.14, data comprovada por
testemunha. Contrato firmado para o período de 10.10.2013 a 10.10.2014.
Último mês que restou em aberto, o que foi confirmado em contestação.
Ausência de prova de pagamento. Prova imprescindível para afastar a
pretensão do autor. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor do qual a ré não se desincumbiu. Pretensão do autor em
receber o valor relativo a despesas necessárias para a realização de reparos
no imóvel, após a entrega das chaves, feito por ata notarial, com
acompanhamento de funcionário do cartório. Ré que tentou levar o juiz a erro
trazendo um laudo de vistoria inicial da locação de outro imóvel. Os danos
trazidos pelas fotos constantes da ata notarial vão muito além do uso normal da
coisa. Recurso improvido.
(Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 25ª Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Assis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento:
04/09/2017)
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(05/TN/14)

1091545-72.2016.8.26.0100

-

AÇÃO

DECLARATÓRIA

–

Inexigibilidade de títulos – Sentença de improcedência – Recurso da autora –
Alegação da autora de que os títulos não foram pagos em razão de defeito nos
produtos – Alegações não comprovadas – Ré que logrou demonstrar, por meio
de mensagens eletrônicas, que os produtos não foram pagos por falta de
recursos da autora – Mensagens eletrônicas que não exigem ata notarial para
servirem como prova – Autora que não nega a troca de mensagens, sem trazer
sua versão aos autos - Desnecessidade de perícia – Cerceamento de defesa
não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(Relator: Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento:
30/08/2017)

(05/TN/15)

2075798-40.2017.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORES SOLVENTES - BEM DE FAMÍLIA MATÉRIA RECHAÇADA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO
APRECIADO PELA CÂMARA - ATAS NOTARIAIS - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI
Nº 8009/90 - RECURSO - DOCUMENTO DE CARÁTER UNILATERAL ACESSO INFOJUD - BEM DE FAMÍLIA ÚNICO A TÍTULO DE MORADIA,
RESIDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA DE ALGUNS IMÓVEIS
EM OUTROS PROCEDIMENTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Relator: Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017)

(05/TN/16)

1003474-71.2016.8.26.0625 - Apelação cível. Cobrança de taxas de

manutenção. Julgamento antecipado. Procedência. Insurgência. Serviços
indivisíveis que a todos os proprietários aproveita. Colisão entre os princípios
da vedação ao enriquecimento ilícito e da livre associação. Juízo de
ponderação firmado pelo A. STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema
882), conforme previsão do Artigo 543-C do CPC. Prevalência do direito
constitucional de livre associação. Cobrança indevida quando o proprietário
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não aderiu formalmente à associação. Ausência de prova dos fatos alegados
pelo autor. Parte contrária, ademais, que demostrou a inexistência da
prestação dos serviços alegados, por meio de ata notarial de constatação em
diligência lavrada. Sentença reformada. Recurso de apelação provido para
julgar o pedido condenatório improcedente.
(Relator: Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Taubaté - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017)

(05/TN/17)

1001486-48.2014.8.26.0281

-

CONTRATO

DE

LOCAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO.
RECONHECIMENTO DE FIRMA DO LOCATÁRIO. REQUERIMENTO DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA À
PARTE QUE ARGUI O FALSO. ART. 429, INC. I, CPC. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. O julgamento antecipado da lide caracteriza
cerceamento

de

defesa

quando

necessária

a

produção

de

prova

tempestivamente requerida pela parte imprescindível à solução do litígio.
Conquanto a assinatura aposta no contrato de locação tenha tido a firma
reconhecida por tabelião de notas, tal fato produz presunção iuris tantum de
autenticidade, ou seja, não é absoluta e pode ser elidida por prova em sentido
contrário. Sentença anulada. Recurso provido.
(Relator: Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Itatiba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2017)

(05/TN/18)

1000468-89.2016.8.26.0614 - APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1) Protesto apresentado pela FESP.
Cobrança de IPVA após a venda do veículo. Pretensão ao afastamento de sua
responsabilidade a partir da alienação do veículo. Impossibilidade. Ausência de
prova da comunicação da venda ao órgão de trânsito. A responsabilidade
solidária do antigo proprietário cessa com a ciência inequívoca da FESP da
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transferência do veículo. Aplicação dos arts. 134, do CTB, 128 do CTN, e 6º, II,
da LE nº 13.296/08. Reconhecimento de firma no CRV que não afasta o dever
de comunicar. Cobrança de IPVA, cujo fato gerador é anterior à edição do Dec.
nº 60.489/14. 2) Condenação da empresa ré. Prescrição. Inocorrência.
Inteligência do art. 205, CC. Demonstração cabal de que a ré comprou o
veículo. Descumprimento do art. 123, I, §1º, CTB. Dever de transferir
configurado. Danos materiais pertinentes exclusivamente aos honorários
advocatícios contratuais e custas judiciais. Descabimento. Contratação de
advogado

que

é

de

responsabilidade

única

da

parte

contratante.

Impossibilidade de projetá-la a terceiros. Entendimento pacífico do C. STJ.
Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara. 3) Honorários advocatícios
devidos pelo autor à FESP. Em relação à empresa ré caracterizada a
sucumbência recíproca (art. 86, CPC). Recurso da FESP provido. Recurso da
empresa ré provido em parte.
(Relator: Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público;
Foro de Tambaú - Vara Única; Data do Julgamento: 25/09/2017)

(05/TN/19)

2162312-93.2017.8.26.0000 - Não cabe agravo de instrumento contra

decisão que determina juntada de procuração com reconhecimento de firma
por autenticidade - Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC. - A
todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes
pedir o benefício da justiça gratuita, que só não se defere se as circunstâncias
desmentirem ou não comprovarem a alegação de pobreza – Agravo conhecido
em parte e provido.
(Relatora: Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2017)

(05/TN/20)

1096945-67.2016.8.26.0100 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE

COBRANÇA. ASSINATURAS DOS RÉUS APONTADOS COMO LOCATÁRIO
E

FIADORES.

CONFIGURADA.

RECONHECIMENTO
PROVAS

DE

APRESENTADAS
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FIRMAS.
PELOS

FALSIDADE
REQUERIDOS.

APLICAÇÃO DO ART. 373, INC. II, DO CPC. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
INOCORRÊNCIA. DÉBITO INEXIGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CORRETA. PERCENTUAL MÍNIMO SOBRE
VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO ART. 85, §2.º DO CPC. Comprovadas
as falsificações das assinaturas e do selo de reconhecimento de firma contidos
no contrato de locação de imóvel, não há dúvida da ausência de manifestação
de vontade por parte dos réus, razão pela qual inexigível o débito locativo. A
improcedência do pedido do autor implica a imposição dos honorários
advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa. Recurso desprovido.
(Relator: Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2017)

(05/TN/21)

0004407-76.2014.8.26.0481 - Ação declaratória, cumulada com

indenização por danos morais – Improcedência – Contrato de transporte de
mercadoria do exterior para o Brasil – Mercadorias transportadas em nome da
autora sem sua autorização – Reconhecimento de firma da assinatura da
autora feito de forma fraudulenta e que resultou processo administrativo de
ordem tributária junto à Receita Federal – Julgamento antecipado da lide, por
não ter sido requerida a produção da prova pericial pela autora –
Inadmissibilidade – Questão a ser apurada mediante a regular instrução do
processo, inclusive no tocante a participação ou responsabilidade das rés
quanto a prática deste ato fraudulento - Sentença anulada para tanto – Recurso
da autora provido.
(Relator: Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento:
27/07/2017)

(05/TN/22)

0113210-40.2011.8.26.0100

-

EMBARGOS

DE

TERCEIRO

–

IMPROCEDENTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PELA NÃO
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHA - DESCABIMENTO – A leitura atenta
dos fatos afirmados na petição inicial e a análise da documentação acostada
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aos autos bastavam à solução da lide. Preliminar rejeitada. EMBARGOS DE
TERCEIRO – IMPROCEDENTES – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL
PENHORADO COM BASE EM – INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS
VICIADO EM RAZÃO DE FALSIDADE DO RECONHECIMENTO DE FIRMAS PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Tendo a pretensão do
embargante por alicerce documentação objeto de fraude, e não havendo
qualquer outro elemento probatório que apoie as assertivas do apelante de ter
adquirido o imóvel onerosamente e nele exercer posse mansa e pacífica, era
mesmo o caso de julgar improcedente a presente ação, com a comunicação à
autoridade competente da fraude cometida para a devida instauração do
procedimento criminal respectivo, conforme efetuado pelo juiz a quo. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
(Relator: Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2017)

(05/TN/23)

1026968-32.2016.8.26.0053

-

APELAÇÃO

–

MANDADO

DE

SEGURANÇA - ITCMD – Pretensão inicial dos impetrantes voltada ao
afastamento de multa devida em razão de suposta atraso no requerimento de
abertura do inventário – admissibilidade – abertura requerida pela tabelião de
notas dentro do prazo de 60 dias estabelecido pela legislação estadual –
inteligência do art. 21, da Lei nº 10.705/2000 e do art. 38, do Decreto nº
46.655/2002 – multa que deve ser afastada ante a literalidade do dispositivo
legal que prevê a contagem do prazo de 60 dias a partir da abertura da
sucessão – sentença mantida. Recurso não provido.
(Relator: Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/07/2017)

(05/TN/24)

0022480-70.2011.8.26.0071 - Agravos Retidos e Apelação Cível.

Agravos retidos – Ausência de reiteração nas contrarrazões do recurso de
apelação – Incidência da regra prevista no artigo 523, parágrafo 1º, do Código
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de Processo Civil de 1973 – Recursos não conhecidos. Ação de anulação de
testamento público – Autor que alega incapacidade civil do testador,
inobservância da forma prescrita em lei e incapacidade testamentária de uma
das herdeiras, por se tratar de pessoa incapaz – Sentença que julgou
improcedente a ação – Recurso de apelação interposto pelo autor –
Incapacidade civil do testador não verificada – Incapacidade civil de uma das
herdeiras que, além de não comprovada, de maneira alguma obstaria sua
instituição como herdeira – Hipótese, contudo, em que verificada violação de
formalidade essencial do ato testamentário – Testamento lavrado em
11.03.2002 – Testemunhas testamentárias mantinham relação de parentesco
(irmãos, cunhados e tios) com os herdeiros instituídos pelo de cujus –
Inobservância das disposições do artigo 1.632, inciso II, e do artigo 1.650,
inciso IV, ambos do Código Civil de 1916 – – Nulidade reconhecida – Recurso
de apelação provido para julgar procedente a ação. Não se conhece dos
recursos de agravo retido e dá-se provimento ao recurso de apelação.
(Relatora: Christine Santini; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 28/08/2017)
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2. TABELIONATO DE PROTESTO

(05/TP/1)

BUSCA

2146058-45.2017.8.26.0000 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
E

APREENSÃO.

MEDIDA

LIMINAR.

NOTIFICAÇÃO

NÃO

CONCRETIZADA. PROTESTO REALIZADO APÓS INTIMAÇÃO POR EDITAL,
SEM NOTÍCIA DA RAZÃO QUE DETERMINOU A UTILIZAÇÃO DESSE MEIO
DE COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A EFICÁCIA DESSE
ATO E DE RECONHECER TENHA A CLÁUSULA RESOLUTÓRIA OPERADO
OS SEUS EFEITOS. REVOGAÇÃO DETERMINADA. AGRAVO PROVIDO. O
deferimento da medida liminar deve pressupor a presença dos requisitos
legais, dentre eles a prova de que o devedor fiduciante foi notificado e deixou
escoar o prazo para emenda da mora. No caso, a notificação não foi entregue
porque a devedora estava ausente. E o protesto do título, apresentado como
alternativa, foi realizado após intimação por edital, sem que se saiba o motivo
da adoção dessa iniciativa. A ausência de base para afirmar que houve efetivo
conhecimento

prévio,

por

parte

da

devedora

fiduciante,

implica

a

impossibilidade de se reconhecer tenha decorrido o prazo para emenda da
mora e, consequentemente, ocorrido a resolução contratual. Daí a revogação
da medida liminar.
(Relator: Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Cândido Mota - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/09/2017)

(05/TP/2)

1022025-28.2016.8.26.0196

-

TÍTULO

DE

CRÉDITO

-

Ação

declaratória c.c. indenização fundada em protesto indevido de títulos de crédito,
emitidos para pagamento de negócio jurídico efetuado entre o autor e o réu Discussão que gira em torno desses títulos, de sua eficácia, validade e
exigibilidade - Competência preferencial das Eg. 11ª a 24ª e 37ª a 38ª Câmaras
de Direito Privado, conforme Resolução n° 623/13, do Órgão Especial do Eg.
Tribunal de Justiça de São Paulo - Recurso não conhecido - Declinação de
competência "ex officio", determinando a redistribuição do feito para uma das
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Câmaras com competência preferencial (2ª Subseção de Direito Privado do Eg.
TJ/SP).
(Relator: Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017)

(05/TP/3)

0004630-55.2015.8.26.0655 - APELAÇÃO – PROTESTO – CHEQUE

PRESCRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROTESTO DE CHEQUE
PRESCRITO – Ação ajuizada exclusivamente contra o Tabelião – Conduta do
Oficial que se restringe à análise formal do título – Responsabilização subjetiva
- Discussão acerca da prescrição do cheque prejudicada nestes autos, por
atingir direito do credor, que dele não faz parte – Ausência de qualquer ilícito
imputável ao Oficial ou seus prepostos. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
(Relator: Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Várzea Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2017)

(05/TP/4)

1000658-53.2016.8.26.0161 - INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E

MORAIS – OBRIGAÇÃO DE BAIXA NAS BASES DOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIRECIONADA AO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Era ônus do autor
diligenciar no sentido da retirada do gravame perante o Tabelião de Protesto de
Letras e Títulos de Diadema, após o regular pagamento da dívida –
Fundamentos da sentença adotados nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. TJ-SP. Recurso desprovido.
(Relator: Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2017)

(05/TP/5)

1002903-22.2016.8.26.0457/50000 - PROCESSO CIVIL. EMBARGOS

DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. 1.
No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que, conforme
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entendimento sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo, o protesto
como forma de viabilizar o ajuizamento de ação de busca e apreensão do
devedor em mora em contrato de mútuo com garantia fiduciária deve ser
requerido "no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no
título ou no domicílio do devedor". Do exposto, constatado que o credor optou
por protestar a Cédula de Crédito Bancário em local diverso, pouco importa a
forma como o tabelião notificou o devedor, pois a ratio decidendi do
mencionado julgado se funda em procedimento que, na prática, inviabiliza ou
dificulta sobremaneira a possibilidade de purgação da mora por parte do
devedor. 2. Embargos rejeitados.
(Relator: Artur Marques; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Pirassununga - 3ª Vara; Data do Julgamento: 14/08/2017)

(05/TP/6)

1008774-29.2015.8.26.0114

INEXIGIBILIDADE

DE

-

DUPLICATA

AÇÃO

CUMULADA

DECLARATÓRIA
COM

PEDIDO

DE
DE

CANCELAMENTO DE PROTESTO – DEVEDORA QUE EFETIVOU O
PAGAMENTO DA DÍVIDA - DEMORA DA CREDORA EM FORNECER A
CARTA DE ANUÊNCIA AO CANCELAMENTO DO PROTESTO – O credor
deve fornecer o título, o documento de dívida protestado ou a carta de
anuência, no prazo de 30 dias após o efetivo pagamento da dívida e
requerimento do devedor - Anulação da sentença terminativa – Elementos dos
autos que possibilitam o julgamento nessa instância, nos termos do art. 1.013,
§3º, CPC/2015 – No caso em tela, considerando o pagamento dos títulos, fato
reconhecido pela ré em contestação, e a circunstância de a ré não ter
apresentado até o momento a carta de anuência, impõe-se a procedência da
ação - RECURSO PROVIDO.
(Relator: Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2017)

(05/TP/7)

1004293-31.2015.8.26.0564/50000 - Embargos de declaração. Apelo

desprovido. Omissão reconhecida. Inteligência do princípio "pas de nullité sans
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grief". Embargante limita-se a alegar a falta de oportunidade de manifestação
acerca de documentos encartados com a réplica, deixando de apontar
eventuais prejuízos daí decorrentes. Ausência de prejuízos. Documentos
encartados que serviram de reforço àqueles previamente ofertados com a
inicial. Representação comprovada por meio de certidão da JUCESP.
Fungibilidade entre a ação de suspensão e a de cancelamento de protesto,
tornando suficiente à propositura da demanda a notificação de protesto.
Omissão sanada, sem efeitos infringentes.
(Relator: Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2017)

(05/TP/8)

1002903-22.2016.8.26.0457

-

PROCESSO

CIVIL.

BUSCA

E

APREENSÃO. MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA
MORA. PROTESTO TIRADO EM COMARCA DISTINTA DO DOMICÍLIO DO
DEVEDOR OU PRAÇA DE PAGAMENTO. INVALIDADE. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. RESTITUIÇÃO DA COISA OU EQUIVALENTE EM DINHEIRO,
FACULTADA A COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS AINDA PENDENTES. 1.
Verifica-se dos autos que o credor, após frustrada tentativa de notificação
extrajudicial, comprovou a mora do devedor mediante protesto por indicação
lavrado em cartório sediado na cidade de Bauru-SP, portanto em local distinto
de seu domicílio (Pirassununga-SP) e da praça de pagamento (São Paulo –
SP, conforme cláusula 10, da CCB). 2. Destarte, em que pese o e. STJ ter
fixado tese de que a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço
do devedor, por via postal e com aviso de recebimento "é válida quando
realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que
não seja aquele do domicílio do devedor" , o mesmo raciocínio não se estende
quando a intimação do devedor é feita mediante protesto da Cédula de Crédito
Bancário, hipótese em que, conforme decidido do mesmo modo em sede de
Recurso Especial Repetitivo, "é possível, à escolha do credor, o protesto de
cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em
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que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do
devedor". 3. Recurso provido.
(Relator: Artur Marques; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Pirassununga - 3ª Vara; Data do Julgamento: 10/07/2017)

(05/TP/9)

1005807-73.2016.8.26.0664

-

*APELAÇÃO

CÍVEL

-

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer c/c declaração de
inexistência de débito e dano moral – Protesto devido – Pagamento da dívida
posterior – Cancelamento – Incumbência do devedor – Inteligência do art. 26
da Lei n. 9.492/97 - Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, em
julgamento submetido ao art. 543-C do CPC, "no regime próprio da Lei n.
9.492, de 1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro
documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário,
incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento
do protesto". – Ausente a prova de que a baixa do título protestado foi
inviabilizada pelo credor, tem-se que não há o ato ilícito a ensejar a
responsabilidade por eventuais danos advindos da manutenção do protesto Recurso desprovido.*
(Relator: Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Votuporanga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2017)

(05/TP/10)

0001132-91.2014.8.26.0264 - Ação declaratória de inexistência de

débito – Duplicatas – Endosso-mandato – Legitimidade ad causam da
instituição financeira endossatária – Saque indevido. 1. As notificações
expedidas pelos Tabelionatos de Protestos são documentos hábeis a embasar
ação declaratória de nulidade de duplicatas, eis que, em regra, o sacado não
detém a posse das cártulas. 2. Estando a matéria fática já esclarecida pelas
provas documentais disponíveis, que se mostram bastantes à solução das
questões suscitadas pelas partes, pode o Tribunal julgar as demais questões
de mérito da apelação, mesmo que o processo tenha sido extinto por
"indeferimento da petição inicial", nos termos do art. 1013, § 4º, do Novo CPC.
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3. Tratando-se de demanda que versa exclusivamente sobre nulidade de
duplicatas, afigura-se ilegítima a inclusão no polo passivo do Banco
mandatário, tomador das cártulas para fins exclusivos de cobrança, por não
possuir nenhum direito sobre os títulos. 4. De acordo com a Lei nº 5.474/68, é
inválido o saque de duplicatas sem lastro em uma relação subjacente de
compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que a
ausência de demonstração da existência de uma relação comercial efetiva
enseja sua nulidade, de modo a não produzir qualquer efeito contra o sacado.
Ação extinta em face do "Banco do Brasil S/A", nos termos do art. 485, VI, do
NCPC e procedente em face de "C.A. de Macedo Confecções ME". Recurso
parcialmente provido.
(Relator: Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Itajobi - Vara Única; Data do Julgamento: 21/09/2017)

(05/TP/11)

1031307-16.2014.8.26.0114 - APELAÇÃO. Ação cautelar de sustação

de protesto e declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais. Título
de crédito. Duplicata. Decisão de procedência. Cerceamento de defesa. Não
configuração. Aspectos fáticos discutidos que se formalizam por documentos
não acostados, autorizando o julgamento antecipado da lide. Inexistência dos
requisitos legais e formais dos títulos necessários à sua executividade e
validade. Duplicata desacompanhada da nota fiscal e do comprovante de
recebimento. Protesto indevido. Oportunidade de prova documental satisfativa
que não foi realizada. Quantum indenizatório por dano moral adequado aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença de mantida e
confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
(Relator: Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento:
13/09/2017)
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(05/TP/12)

1000417-34.2015.8.26.0543 - TÍTULO DE CRÉDITO. Duplicata. Ação

anulatória de protesto cumulada com indenização por danos morais. 1.
Ilegitimidade passiva da instituição financeira reconhecida, uma vez que
recebeu o título por endosso-mandato. 2. Prestação de serviços não
comprovada. De rigor a anulação do protesto. 3. Danos morais. Ocorrência.
Indenização fixada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4.
Responsabilidade da Tabeliã de protesto. Não reconhecimento. Ao tabelião
cabe apenas a análise formal do título apresentado pelo credor a protesto.
Título formalmente em ordem. Recurso parcialmente provido para julgar
procedente em parte a demanda.
(Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/07/2017)

(05/TP/13)

1000679-95.2015.8.26.0506

-

AÇÃO

DECLARATÓRIA

E

INDENIZATÓRIA - recurso da ré - título de crédito – duplicata – protesto –
alegação da autora de que houve o pagamento antecipado – agendamento do
pagamento em caixa eletrônico – prova adequada – documento que se refere
ao título cobrado – protesto lavrado em dois Tabelionatos diferentes, embora
referente ao mesmo título – dano moral configurado - manutenção da sentença
que declarou a inexigibilidade da duplicata e baixa no protesto

–

inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois que os apontamentos anteriores
foram excluídos quando da inscrição do protesto aqui discutido – recurso da ré
não provido. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – recurso da autora dano moral - pedido de majoração – impossibilidade – valor razoável – pedido
de majoração dos honorários – impossibilidade – razoabilidade – alegação de
que os emolumentos do protesto devem ser pagos pela ré – possibilidade –
causalidade – recurso da autora parcialmente provido.
(Relator: Achile Alesina; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2017)

26

(05/TP/14)

1006576-95.2014.8.26.0003

-

*AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C.
RESCISÃO DE CONTRATO. Ajuizamento por dependência a anterior Cautelar
de Sustação de Protesto. Contrato de compra e venda e instalação de
cobertura de policarbonato. Duplicata mercantil emitida e protestada pela ré em
Tabelião de Notas e Títulos. SENTENÇA de extinção por abandono da causa,
com fundamento no artigo 485, III, do CPC de 2015. APELAÇÃO do autor, que
pede a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito na Vara
de origem, a pretexto de ausência de intimação pessoal e formalismo
exacerbado. NÃO CONHECIMENTO. Ação que versa declaração de nulidade
de título executivo extrajudicial com sustação de protesto. Matéria que se
insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de
Direito Privado II (11ª a 24ª, 37ª e 38ª Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça.
Aplicação do artigo 5º, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013.
RECURSO NÃO CONHECIDO.*
(Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/08/2017)

(05/TP/15)

1005906-29.2016.8.26.0604 - Apelação – Ação declaratória de

inexigibilidade de duplicata c.c. indenização por dano moral – Sentença de
acolhimento dos pedidos – Manutenção – Irresignação improcedente –
Duplicatas sem causa entregues ao banco por meio de endosso translativo –
Corresponsabilidade da instituição financeira pelos indevidos protestos, por ter
recebido os títulos e promovido os respectivos protestos, sem antes tomar o
cuidado elementar de verificar a existência de documento comprovando os
negócios subjacentes e a entrega e o recebimento das mercadorias –
Aplicação do raciocínio expresso na Súmula 475 do STJ – Protestos indevidos
caracterizando inequívoco dano moral – Indenização arbitrada em primeiro
grau, na quantia de R$ 5.000,00, não comportando redução. Dispositivo:
Negaram provimento à apelação.
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(Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19ª Câmara de
Direito Privado; Foro de Sumaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:
18/09/2017)

(05/TP/16)

2142216-57.2017.8.26.0000

-

RECURSO

DE

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. IPVA. ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FAZENDÁRIO.
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. Ausência de
verossimilhança das alegações a determinar a suspensão dos créditos
tributários e do protesto da CDA. Ausente hipótese de nulidade da CDA e
tampouco preenchidos os requisitos a determinar a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. 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. Decisão mantida. Recurso desprovido
(Relator: Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 28/08/2017)

(05/TP/17)

2116126-12.2017.8.26.0000

-

RECURSO

DE

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL
DE

CONTAS

DO

ESTADO.

PROTESTO

DE

CDA.

Ausência

de

verossimilhança das alegações a determinar a suspensão dos créditos e do
protesto da CDA. Ausente hipótese de nulidade da CDA e tampouco
preenchidos os requisitos a determinar a suspensão da exigibilidade do crédito.
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. Decisão mantida. Recurso
desprovido
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(Relator: Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 31/07/2017)

(05/TP/18)

1000914-36.2016.8.26.0568

-

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – Sentença de improcedência –
Recurso do autor – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA protestada nos
termos de convênio entre a Secretaria da Fazenda de Goiás e o Tabelionato –
Ausência de irregularidades formais – Declaração de inexigibilidade de título
que deve ser buscada em face da Secretaria da Fazenda em questão, que não
é parte no processo – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(Relator: Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de
Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/07/2017)

(05/TP/19)

1500756-28.2014.8.26.0071

-

RECURSO

DE

APELAÇÃO

–

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DIREITO
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR –
ALIENAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO –
PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOCORRÊNCIA. 1. O alienante
tem o dever de providenciar a comunicação da alienação do veículo automotor
ao Órgão de Trânsito competente, sob pena de responsabilização solidária
pelo adimplemento das obrigações de natureza tributária. 2. Inteligência dos
artigos 4º, III, da Lei Estadual nº 6.606/89 e 6º, II e § 2º, da Lei Estadual nº
13.296/08. 3. Inaplicabilidade do disposto no artigo 134 do CTB, em matéria
tributária. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5.
Possibilidade de inclusão do nome do devedor perante o CADIN Estadual e o
encaminhamento da CDA ao Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos. 6.
Inocorrência de prescrição do crédito tributário. 7. Exceção de préexecutividade, acolhida, em Primeiro Grau. 8. Sentença, reformada. 9.
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Exceção, rejeitada, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus
decorrentes da sucumbência. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte
exequente, provido.
(Relator: Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público;
Foro de Bauru - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/07/2017)

(05/TP/20) 1005459-32.2016.8.26.0510

- Apelação cível – Débito de ICMS inscrito

em dívida ativa – Alegação de inconstitucionalidade da aplicação da Lei nº
13.918/2009 e observância aos limites da taxa Selic – Possibilidade – Questão
apreciada pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº
0170909-61.2012.8.26.0000 – Precedentes deste E. Tribunal – Recalcitrância
da Fazenda Estadual em cumprir o quanto decidido pelo C. Órgão Especial –
Cancelamento dos registros de protesto em virtude de erro na indicação dos
dados fornecidos ao Tabelião – Recurso do réu desprovido.
(Relatora: Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito
Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 31/08/2017)

(05/TP/21)

1000207-43.2015.8.26.0038 - APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE CDA E

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cobrança de débitos de ICMS já
quitados – Protesto do título levado a efeito pela FESP – Documentos nos
autos que comprovam a quitação do débito – Indenização devida - Ratificação
dos fundamentos da r. sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal – Sentença mantida no mérito – Aplicação da Lei nº 11.960/09
quanto à correção monetária e aos juros de mora – Recursos não providos.
(Relator: Ponte Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro
de Araras - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2017)
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(05/TP/22)

1031103-69.2014.8.26.0114 - APELAÇÃO – Protesto de Certidão de

Dívida Ativa – Possibilidade – Inclusão da CDA entre os títulos sujeitos a
protesto – A Lei n. 9.492/97, em sua redação original, autorizou os cartórios a
protestar certidão de dívida ativa – A Lei n. 12.757/12, que incluiu o parágrafo
único ao artigo 1º da Lei n. 9.492/97, apenas passou a prever expressamente o
que já era possível deduzir pela leitura do caput – Ausência de
inconstitucionalidade ou ilegalidade – Precedente do STF, STJ e do Órgão
Especial desta Corte – Sentença mantida – Recurso improvido.
(Relator: Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/09/2017)

(05/TP/23)

1007735-57.2015.8.26.0482 - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO
– IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO – AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO

AO

ÓRGÃO

DE

TRÂNSITO

–

PRETENSÃO

À

INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE. 1. O alienante tem o
dever de providenciar a comunicação da alienação do veículo automotor ao
Órgão de Trânsito competente, sob pena de responsabilização solidária pelo
adimplemento das obrigações de natureza tributária. 2. Inteligência dos artigos
4º, III, da Lei Estadual nº 6.606/89 e 6º, II e § 2º, da Lei Estadual nº 13.296/08.
3. Inaplicabilidade do disposto no artigo 134 do CTB, em matéria tributária. 4.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Possibilidade de
inclusão do nome do devedor perante o CADIN Estadual e o encaminhamento
da CDA ao Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos. 6. Ação de
procedimento ordinário, julgada improcedente. 7. Sentença, ratificada. 8.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.
(Relator: Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público;
Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/07/2017)
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(05/TP/24)

0003188-92.2015.8.26.0125 - Apelação cível. Ação de cognição e

Medida Cautelar. Certidões de Dívida Ativa – CDA's. ICMS. Títulos levados a
protesto. Pretensa sustação dos protestos e declaração de inviabilidade das
CDAS. Juros moratórios fixados com base na Lei 13.918/09. 1. Certidão de
Dívida Ativa. Protesto. Constitucionalidade do protesto decidida pelo C. Órgão
Especial e reiterada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.135. 2. ICMS.
Juros de mora. Incidência de juros de mora nos termos da Lei Estadual nº
13.918/09, lei esta que alterou a redação do artigo 96 da Lei Estadual nº
6.784/89, passando a prever a aplicação de juros de mora no percentual de
0,13% ao dia. Pretenso reconhecimento de que indevidos os juros cobrados
com esteio na mencionada norma, afastando-os dos cálculos dos créditos
tributários. Admissibilidade da pretensão que é medida de rigor. Afastamento
dos juros cobrados na forma do artigo 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, na
redação conferida pela Lei Estadual nº 13.918/09, que se impõe. Norma
inconstitucional, conforme reconhecido pelo Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça. Juros que devem ser limitados ao índice SELIC. 3.
Sucumbência recíproca mantida. Honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor do proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença.
Intelecção do art. 85, § 3º, inciso I do CPC. 4. Procedência parcial da ação
principal decretada para determinar ao ente requerido que proceda a retificação
das Certidões de Dívida Ativa e não cancelamento como determinada na r.
sentença, afastando-se os juros na forma como computados, substituindo-os
por índice que não exceda a taxa SELIC, ficando determinada, outrossim, a
sustação dos protestos das indigitadas CDA's levados a efeito, protestos estes
que poderão ser novamente realizados após a retificação dos títulos aqui
determinada. 5. Sentença reformada em parte e mantida a procedência da
cautelar porquanto referente às CDAS com protesto em 2014 e 2015 e, ainda,
com valores equivocados. Recurso da Fazenda parcialmente provido.
(Relator: Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito
Público; Foro de Capivari - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/07/2017)
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(05/TP/25)

1010287-59.2016.8.26.0320 - Apelação - Responsabilidade Civil -

Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por
danos morais – Procedência - Faturas de energia elétrica - Protesto por
inadimplência – Manutenção do protesto após a quitação do débito – Ato
efetivado em razão de inadimplemento do demandante – Alegação de não ter a
ré fornecido o documento necessário para promover o cancelamento dos
protestos – Assertiva não evidenciada em face dos dados probatórios
constantes dos autos – Cancelamento do protesto que caberia, ademais, ao
devedor de acordo com a nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp 1.339.439/SP, processado nos termos do
art. 543-C do CPC – Demandante que não faz jus à reparação por danos
morais postulada - Recurso da ré provido.
(Relator: Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Limeira - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2017)
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3. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

(05/RCPN/1)

1006786-82.2014.8.26.0477 - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO

BANCÁRIO - Sentença que julgou procedente a demanda, anulando o negócio
jurídico firmado entre as partes, dado que celebrado com pessoa incapaz –
Insurgência do requerido – Pretensão de reforma da r. sentença –
Inadmissibilidade – Documentos carreados aos autos que demonstram
inequivocamente que a autora, no momento da celebração do contrato, já se
encontrava interditada judicialmente, conforme registro levado a efeito junto ao
Cartório Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas da Sede de Praia
Grande, Estado de São Paulo – Requerido que deixou de adotar todas as
medidas de segurança necessárias à realização do negócio jurídico – Autora
que se desincumbiu de seu ônus probatório – Sentença mantida – RECURSO
NÃO PROVIDO.
(Relator: Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2017)

(05/RCPN/2)

2115547-64.2017.8.26.0000 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

Pedido de pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil das
Pessoas Naturais (CRC) e Sistema de Informações de Registro Civil (SIRC) –
Busca de informações a respeito do estado civil do devedor, – Possibilidade de
localização de bens sobre os quais o devedor tenha direitos – Admissibilidade
– Pesquisa junto a órgãos consultivos, sem qualquer repercussão perante
terceiros – Decisão reformada nessa parte. – Execução a ser realizada no
interesse do credor – Exegese do artigo 797, do Código de Processo Civil –
Interesse da Justiça – Efetividade e presteza da prestação jurisdicional –
Providência que depende de autorização judicial – Mantido, contudo, o
indeferimento de expedição de ofício à Central de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) – Sistema restrito. Pedido de penhora sobre veículos com restrições
financeiras – Deferimento da penhora sobre os direitos que o agravado tenha
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sobre os mesmos – Impossibilidade de expropriação de patrimônio de terceiros
– Decisão mantida nesse ponto. Agravo parcialmente provido.
(Relator: Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/08/2017)

(05/RCPN/3)

1015171-15.2016.8.26.0100 - Apelação Cível – Registro Civil –

Retificação de nome – Supressão do patronímico do marido – Motivação
comprovada – Dificuldades em seu ofício de empresária – Requisitos previstos
no art. 57 da Lei nº 6.015/73 – Sentença reformada – Recurso provido.
(Relator: José Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6ª Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data
do Julgamento: 31/08/2017)

(05/RCPN/4)

1007250-79.2016.8.26.0625 - RETIFICAÇÃO DE ASSENTO CIVIL –

ERRO NO NOME DA FALECIDA, EM CERTIDÃO DE ÓBITO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA

–

INCONFORMISMO

DO

MINISTÉRIO

PÚBLICO

–

REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – Se a mulher casada em 1933 manteve
o nome de solteira, sem acréscimo do apelido de família do marido, o qual foi
inserido por equívoco em seu assento de óbito, lavrado 50 anos depois, nada
impede a retificação do assento civil, a pedido da filha, que não se confunde
com pretensão de modificação de nome, como pareceu ao i. Promotor de
Justiça

oficiante

em

primeiro

grau

- NEGARAM PROVIMENTO

AO

RECURSO.
(Relator: Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2017)

(05/RCPN/5)

1007848-46.2016.8.26.0071 - Retificação de nome – Pedido de

inclusão de sobrenome da bisavó materna – Improcedência – Acolhimento –
Cadeira registral que já é observada na composição do nome da apelante –
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Nobreza da motivação que deve ser sopesada – Ausência de prejuízo –
Sentença reformada, para julgar procedente o pedido – Apelo provido.
(Relator: Grava Brazil; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2017)

(05/RCPN/6)

2244573-52.2016.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Registro Civil – Ação de retificação de certidão de nascimento, casamento e
óbito de ascendente – Alegação de erro de grafia em razão de
"abrasileiramento" do nome de imigrante italiano – Decisão que determinou a
indicação do nome e endereço de todos os descendentes para intimação –
Pedido de retificação de grafia que pode ser requerido por qualquer
interessados independentemente de anuência de demais descendentes –
Desnecessidade de intimação dos interessados constante do art. 109 da Lei nº
6.015/73 – Correção da grafia que é de interesse de todos – Princípio da
verdade real registraria – Precedentes deste E. Tribunal - Decisão reformada –
Recurso provido.
(Relator: Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Matão - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2017)

(05/RCPN/7)

1007348-87.2016.8.26.0100 - Apelação – retificação de registro civil

– Postulante que abdicou do patronímico do falecido quando realizou o
segundo casamento – Divórcio no segundo casamento, retornando ao nome de
solteira – Impossibilidade de utilizar o patronímico do primeiro casamento –
Inexistência de erro que justifique o acolhimento da pretensão – Sentença
mantida

–

Recurso

a

que

se

nega

provimento.

(Relator: Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do
Julgamento: 09/08/2017)

(05/RCPN/8)

1007738-88.2016.8.26.0704 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL -

Pedido de substituição de um dos patronímicos do genitor pelo da genitora 36

Permissão da lei de Registros Públicos à alteração do nome, por exceção e
motivadamente, desde que não prejudique os apelidos de família - Neste
sentido, apresenta-se possível o mero acréscimo do sobrenome da genitora do
autor, sem supressão dos que já compõem seu registro - Ausência de prejuízo
a terceiros demonstrada - RECURSO PROVIDO.
(Relator: Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XV - Butantã - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento:
12/09/2017)

(05/RCPN/9)

0002371-66.2015.8.26.0177 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

– ACRÉSCIMO DE SOBRENOME DO AVÔ – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A
TERCEIROS – PEDIDO INDEFERIDO – RECURSO PROVIDO PARA
AUTORIZAR A MUDANÇA.
(Relator: Ronnie Herbert Barros Soares; Órgão Julgador: 10ª Câmara de
Direito Privado; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento:
19/09/2017)

(05/RCPN/10)

1066593-56.2016.8.26.0576 - Apelação Cível. Retificação de

Registro Civil. Casamento realizado na Suíça. Assento regularmente
trasladado. Simples transcrição. Pedido de retificação para que conste o
regime da comunhão parcial de bens. Impossibilidade sem a correspondente
alteração no assento estrangeiro. Inteligência do art. 32 da Lei nº 6.015/73 e do
art. 7º, § 4º da LICC. Recurso desprovido.
(Relator: Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 21/09/2017)

(05/RCPN/11)

1029608-10.2016.8.26.0602 - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE

REGISTRO CIVIL. Pretensão de retificação de informação constante, vinculada
à requerente, em registro de dados do IIRGD. Hipótese de mera alteração de
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informações pessoais, que se realiza pela via administrativa, não se
confundindo com a hipótese do artigo 109 da Lei nº 6.015/73. Prevalência das
disposições da Lei nº 9507/97. Caracterizada a inadequação da via eleita.
Precedente deste Tribunal. Carência de ação bem reconhecida. Extinção
mantida. SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.
(Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:
02/08/2017)

0700275-30.2012.8.26.0666

(05/RCPN/12)

-

SENTENÇA.

ANULAÇÃO.

ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO
DE SUPRESSÃO DE PATRONÍMICO. PROCESSO EXTINTO ANTE O
RECONHECIMENTO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REGRA
DA IMUTABILIDADE DO APELIDO DE FAMÍLIA, TODAVIA, QUE NÃO É
ABSOLUTA. NECESSÁRIA, POIS, A APRECIAÇÃO EM CONCRETO DAS
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA AUTORA PARA O PLEITO DE
RETIFICAÇÃO. INVIABILIDADE, PORÉM, DO EXAME NESTE MOMENTO E
EM GRAU DE RECURSO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO À
INSTRUÇÃO

PROBATÓRIA,

COMO

REQUERIDO.

DETERMINADO

O

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA TAL FINALIDADE. RECURSO
PROVIDO.
(Relator: Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento: 07/07/2017)

(05/RCPN/13)

1104300-65.2015.8.26.0100 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

- Pedido de acréscimo de segundo apelido de família em razão de
aborrecimentos causados por homônimos - Possibilidade - Embora a regra seja
a imutabilidade do registro civil, há situações específicas que esta pode ser
relativizada, com lastro na evolução legislativa e jurisprudencial - Ausência de
prejuízos a terceiros ou ofensa à segurança jurídica e tampouco a
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individualização com os sobrenomes de família de ambos os genitores Recurso provido.
(Relator: Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:
08/08/2017)

1008082-44.2016.8.26.0001 - Retificação de Registro Civil –

(05/RCPN/14)

Alegação de ocorrência de erro no momento da lavratura da Certidão de
Nascimento – Ausência de prova de que a data que dela constou não seria a
correta – Impossibilidade de se alterar o assento de nascimento – Adoção dos
fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do regimento
interno desta egrégia corte – Improcedência mantida – Recurso não provido.
(Relator: A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento:
06/09/2017)

(05/RCPN/15)

2125529-05.2017.8.26.0000 - JUSTIÇA GRATUITA – Ação de

retificação de registro de óbito - Cabimento – Elementos constantes dos autos
insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte – Renda
comprovada que não revela disponibilidade de recursos a fazer frente às
despesas extraordinárias advindas do processo judicial – Contratação de
advogado particular que não impede a concessão da benesse – Art. 99, §4º,
NCPC – Recurso provido.
(Relator: Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:
01/08/2017)

(05/RCPN/16)

1062717-66.2016.8.26.0100 - APELAÇÃO. Ação de retificação de

registro civil. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Alteração
de sobrenome após a lavratura do assento civil de nascimento somente é
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admitida em hipóteses excepcionais. Ausente motivação pertinente para tanto.
Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
(Relator: José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7ª Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data
do Julgamento: 12/07/2017)

(05/RCPN/17) 1087067-21.2016.8.26.0100

- RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.

Pretendida a supressão de patronímico adotado pela autora em razão do
matrimônio. Inadmissibilidade. Ato voluntário. Inviabilidade da alteração fora
dos casos legais. Não comprovação da justificativa de seu requerimento.
Alegação genérica de dificuldade na sua atuação empresarial. Requerimento
após quatro anos da adoção do patronímico. Precedentes desta Corte.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Relator: Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do
Julgamento: 29/08/2017)

(05/RCPN/18)

2244573-52.2016.8.26.0000

-

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Registro Civil – Ação de retificação de certidão de nascimento, casamento e
óbito de ascendente – Alegação de erro de grafia em razão de
"abrasileiramento" do nome de imigrante italiano – Decisão que determinou a
indicação do nome e endereço de todos os descendentes para intimação –
Pedido de retificação de grafia que pode ser requerido por qualquer
interessados independentemente de anuência de demais descendentes –
Desnecessidade de intimação dos interessados constante do art. 109 da Lei nº
6.015/73 – Correção da grafia que é de interesse de todos – Princípio da
verdade real registraria – Precedentes deste E. Tribunal - Decisão reformada –
Recurso provido.
(Relator: Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Matão - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2017)
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(05/RCPN/19)

1000380-09.2016.8.26.0337 - Recurso redistribuído à Trigésima

Câmara Extraordinária de Direito Privado, com base na Resolução n.º
737/2016 e Portaria nº 02/2017. - Retificação de assento de óbito.
Admissibilidade para que conste o estado civil do falecido, que era de separado
judicialmente. Documentação existente comprova, de forma clara e precisa, o
necessário. Assento de óbito que deve refletir a verdade real. Interesse de agir
presente. Anotações outras requeridas pela apelante não constituem requisitos
legais para o registro. Apelo provido em parte.
(Relator: Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 30ª Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Mairinque - 1ª Vara; Data do
Julgamento: 19/09/2017)

(05/RCPN/20)

2030425-83.2017.8.26.0000 - VOTO N.º 37.485 EMENTA: Recurso.

Preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.
Recurso inadequado, matéria não recorrível por agravo de instrumento.
Competência. Rol taxativo. Interpretação extensiva. Competência. Demanda de
retificação de registro de Civil (óbito) que pode ser proposta tanto no foro do
domicílio do autor, conforme disposto no artigo 46 da Lei dos Registros
Públicos, quanto no do cartório onde lavrado o assento, nos termos do artigo
109, § 5º, do mesmo diploma legal. Faculdade da parte autora. Competência
do Juízo da 1° Vara Cível da comarca de Assis, ora pleiteado. Recurso
provido.
(Relator: Araldo Telles; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Assis - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2017)

(05/RCPN/21)

0002931-96.2011.8.26.0484 - ANULAÇÃO DE REGISTRO E

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 'POST MORTEM' – Exame pericial
inicialmente realizado, a partir de material genético colhido da autora e de seu
meio-irmão, filho do suposto pai biológico já falecido, que indicou chance de
paternidade de 98,83% - Determinação, primeiramente, de renovação da
perícia, em razão de o índice de paternidade, inferior a 99,99%, ter sido
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considerado relativamente baixo – Diligência não realizada pelo IMESC, em
razão da ausência do pai registral corréu, o qual sequer apresentou resistência
à pretensão da autora, concordando expressamente com seus pedidos –
Resultado de tal exame, por sua vez, embora não garanta certeza objetiva de
paternidade, consubstancia fortíssimo elemento de convicção em favor desta,
não refutado por nenhum outro elemento nos autos – Examinado em conjunto
com as demais provas documentais, possibilita a afirmação do vínculo de
paternidade, corretamente reconhecido, entre a demandante o corréu falecido
– Anulação do registro e retificação para constar este como o verdadeiro pai –
Providência de rigor, não podendo ser afastada pela arguida prevalência da
paternidade socioafetiva do pai registral sobre a biológica – Regra que não é
absoluta,

devendo

ser

levado

em

consideração

quem

postula

o

reconhecimento ou negação da paternidade - Suposta paternidade socioafetiva
que não serve de óbice ao reconhecimento da paternidade biológica buscada
pela filha registral – Direito desta de conhecimento de sua filiação biológica que
é direito da personalidade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça –
Sentença mantida – Recurso não provido
(Relator: Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Promissão - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/08/2017)
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4. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS E DE
EMPRESAS MERCANTIS

(05/RCPJEM/1)

3000729-29.2013.8.26.0063 - Apelação. Pedido cominatório de

registro da alteração contratual que excluiu os apelantes, cedentes, da
sociedade empresária que detinham com os apelados, cessionários, cumulada
com pleito indenizatório, porque dívidas da empresa estão afetando o nome do
autor. Parcial procedência para determinar a anotação do registro, pelos réus
apelados, perante a Junta Comercial. Inconformismo dos autores. Alegação de
que ocorreu dano moral, que há necessidade de fixação de astreintes e prazo
para cumprimento da obrigação, bem como imprescindibilidade de aplicação de
multa por litigância de má-fé. Desnecessidade. Astreintes e prazo para
cumprimento de obrigação que são, por ora, desnecessários, porque o art. 497
do CPC/15 impõe ao Juiz a determinação de providências para assegurar o
resultado prático. Simples ofício à JUCESP que supre o cumprimento
voluntário pela parte contrária. Dano moral não configurado. Nome do autor, na
qualidade de pessoa natural, que não foi anotado em órgãos de restrição de
crédito. Multa por litigância de má-fé. Impossibilidade. Ausência de substrato
fático para aplicação da sanção. Sentença mantida. Recurso improvido.
(Relator: Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Barra Bonita - 2ª Vara; Data do Julgamento:
16/08/2017)

(05/RCPJEM/2)

0004172-38.2014.8.26.0634 - ASSOCIAÇÃO CIVIL. Pedido de

nomeação de administrador provisório para pessoa jurídica. Entidade estaria
sem representação legal desde 2001, em razão da falta de registro de seus
atos junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica. Tentativa de
regularização em 2008, frustrada por nota devolutiva do cartório apresentando
exigências. Princípio da continuidade registrária obstaria a regularização
extrajudicial, motivando a propositura da ação. Extinção sem resolução de
mérito. Redistribuição por força da Resolução nº 737/2016. Apela o autor,
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alegando que a pretensão da demanda é reorganizar a situação jurídica da
entidade, mediante restabelecimento do princípio da continuidade registrária;
necessidade de nomeação de administrador provisório para regularizar a
situação registrária, além da representação da pessoa jurídica e de seus
interesses; necessidade de adequar o estatuto social às disposições do Código
Civil/2002; incumbiria ao administrador provisório convocar e presidir
assembleia geral extraordinária; a ausência de continuidade registrária
inviabiliza

a

regularização

jurídico-administrativa

pela

via

extrajudicial.

Cabimento. Nomeação de administrador provisório. Autor foi eleito presidente
da entidade em 2013, demonstrando manter interesse na regularização
jurídico-administrativa

ainda

em

2017,

legitimando-o

a

ser

nomeado

administrador provisório. Inteligência do art. 49, CC. Presunção relativa do
aumento da dificuldade de regularização passados quase nove anos da última
tentativa extrajudicial. Nomeação do autor para convocar assembleia geral para
aprovação do novo estatuto e eleição de novos e definitivos administradores
conforme a previsão estatutária; promover a regularização da entidade junto ao
registro civil e gerir despesas ordinárias referentes à manutenção e ao
funcionamento da entidade. Vedação à prática de atos que impliquem em
alienação de patrimônio e oneração da pessoa jurídica, à exceção dos gastos
ordinários com manutenção e funcionamento. Recurso provido, para nomear o
autor administrador provisório da entidade, para que desempenhe as
incumbências supramencionadas.
(Relator: James Siano; Órgão Julgador: 20ª Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Tremembé - 1ª. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 05/09/2017)

(05/RCPJEM/3)

1072771-28.2015.8.26.0100 - Apelação – Extinção de entidade

civil – Ação ajuizada em face do 3º Oficial do Registro de Títulos e Documentos
e Civil de Pessoas Jurídicas da Capital - Carência da ação em razão da
ilegitimidade passiva – Extinção mantida – Recurso a que se nega provimento.
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(Relator: Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento:
30/08/2017)

(05/RCPJEM/4)

1023680-72.2014.8.26.0562 - MANDADO DE SEGURANÇA

Pessoa jurídica – Filial – Abertura – Documento básico de entrada – Sócio que
participa de sociedade considerada inapta – Regularização – Exigência –
Possibilidade: – A participação de sócio em outra sociedade, cuja situação foi
considerada inapta, constitui óbice à inscrição referente à abertura de filial, no
Cadastro de Pessoa Jurídica da atual sociedade.
(Relatora: Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/09/2017)
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5. REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

1031781-72.2014.8.26.0506

(05/RTD/1)

-

DIREITO

AUTORAL.

OBRA

FOTOGRÁFICA. CASO EM QUE A RÉ, EMPRESA DE TURISMO, UTILIZARA
FOTOGRAFIA DO AUTOR EM SUA PÁGINA SOCIAL NA REDE MUNDIAL DE
COMPUTADORES. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS, ALÉM DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONSISTENTE NA RETIRADA DA FOTOGRAFIA DE SUA PÁGINA E DE
PUBLICAÇÃO DA OBRA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR
TRÊS VEZES CONSECUTIVAS. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A
FOTOGRAFIA, AO TEMPO DE SUA UTILIZAÇÃO, E AUSENTE QUALQUER
REGISTRO NOS TERMOS DA LEI N. 9.610/98, PERTENCIA AO DOMÍNIO
PÚBLICO,

POIS

QUE

DISPONIBILIZADA

NA

REDE

MUNDIAL

DE

COMPUTADORES SEM QUALQUER INDICAÇÃO DE SUA AUTORIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 45, "II" DO MESMO DIPLOMA. PRECEDENTES.
MERO REGISTRO DA OBRA NO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
QUE SE PRESTA APENAS À PRESERVAÇÃO DE SEU CONTEÚDO, NÃO À
DECLARAÇÃO DE SUA AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 127, "VII", DA
LEI N. 6.015/1973. REPARAÇÃO CIVIL. INADMISSIBILIDADE, POR NÃO
HAVER A DEMANDADA PRATICADO QUALQUER ATO ILÍCITO. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(Relator: Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2017)

(05/RTD/2)

1025810-39.2016.8.26.0053/50000 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Ação anulatória. Multas de trânsito. Veículos objeto de arrendamento mercantil.
Baixa

do gravame. Transferência não comunicada. Responsabilidade.

Infringência. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração
não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição,
obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a
modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios. Não é o
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caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a autora pretende, como fica
claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os
embargos não se prestam. – 2. Sistema Nacional de Gravames. O Sistema
Nacional de Gravames não foi instituído para alterar o registro de propriedade
de veículos, mas para dispensar as instituições financeiras do registro dos
contratos em Cartório de Títulos e Documentos, onde eram feitos até então,
assim eliminando o pagamento de emolumentos e o custo decorrente do
registro e posterior apresentação ao DETRAN; não há como extrair dele mais
do que ele é, nem exigir de outros interessados no registro (a Secretaria da
Fazenda, os órgãos autuantes, etc.) que consultem esse banco de dados
paralelo, a que não têm acesso. – 3. Verba sucumbencial. A embargante tem
razão quanto à verba honorária fixada em favor do município; o percentual
estabelecido no acórdão não incide sobre o valor da causa, mas sobre a
diferença entre o pedido inicial e o proveito econômico obtido pela autora. – 4.
Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu
o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes
foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, irrelevantes para
o resultado. – Embargos acolhidos em parte.
(Relator: Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/09/2017)

(05/RTD/3)

2110117-34.2017.8.26.0000

-

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

Recuperação judicial. Impugnação de crédito rejeitada em primeira instância.
Cessão fiduciária de cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária
de créditos. Registro perante o Oficial do Registro de Títulos e Documentos
que é requisito necessário para a constituição da propriedade fiduciária e
eficácia perante terceiros. Ausência de registro no caso concreto. Não
incidência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05. Súmula 60 deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo. Crédito que se sujeita aos efeitos da recuperação
judicial. Decisão mantida. Agravo desprovido.
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(Relator: Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 3ª. Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/09/2017)

(05/RTD/4)

4004717-86.2013.8.26.0048 - Alienação fiduciária. Mora da fiduciante

e prova da constituição em mora. Empresa em processo de recuperação
judicial. Ação julgada procedente. Existência de título idôneo para o pedido
formulado. Cumprimento do art. 1.361, § 1.º, CC. Registro, ademais, que tem
efeito apenas de publicidade. Instrumentos de alienação fiduciária registrados
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Prazo de 180 dias do
processamento do pedido já escoado (art. 49, § 3.º, LRF). Pressupostos e
requisitos para acolhimento do pedido. Recurso improvido. Há enfrentamento
de todas as matérias relevantes, até mesmo o pagamento do preparo do
recurso e que restou diferido, observando que a questão do registro dos
contratos de alienação fiduciária já foi abordada até mesmo em sede de
recurso. De toda forma, o registro não é condição para transferência da
propriedade fiduciária e tem efeito tão só publicitário. Não houve prorrogação
ou deliberação específica do juízo da recuperação e, na hipótese, superados
os 180 dias do processamento do pedido, a busca e apreensão tornou-se
possível. Há mora da devedora e, provada a notificação eficiente, a única
solução possível é a procedência do pedido.
(Relator: Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 25ª Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Atibaia - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento:
12/09/2017)

(05/RTD/5)

1024666-49.2016.8.26.0564 - Bem móvel – Aquisição de veículo –

Ação declaratória de nulidade de garantia oferecida em contrato de
financiamento garantido por cláusula de alienação fiduciária - Bloqueio
derivado de ação de busca e apreensão promovida pela Instituição Financeira
contra terceiro – Prova da aquisição pelo autor e do exercício de posse –
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Ausência de registro da alienação fiduciária no CRV – Ação julgada procedente
– Sentença reformada. - Recurso PROVIDO.
(Relator: Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:
20/07/2017)

(05/RTD/6)

2110117-34.2017.8.26.0000

-

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

Recuperação judicial. Impugnação de crédito rejeitada em primeira instância.
Cessão fiduciária de cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária
de créditos. Registro perante o Oficial do Registro de Títulos e Documentos
que é requisito necessário para a constituição da propriedade fiduciária e
eficácia perante terceiros. Ausência de registro no caso concreto. Não
incidência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05. Súmula 60 deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo. Crédito que se sujeita aos efeitos da recuperação
judicial. Decisão mantida. Agravo desprovido.
(Relator: Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 3ª. Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/09/2017)

(05/RTD/7)

2101798-77.2017.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA – Pretensão de reconhecimento do cabimento da medida
pleiteada, porque lastreada em entendimento pretoriano consolidado que
considera eficaz para a comprovação da mora o envio de notificação através
de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor
constante no contrato que celebraram, mesmo havendo a devolução com o
registro de que não mais ali reside – Notificação realizada pessoalmente por
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos, que lavrou certidão referindo mudança
de endereço do destinatário – Regularidade da medida, não impondo a
redação atual do § 2º do art. 2º do Decreto-lei nº 911/1969, conferida pela Lei
nº 13,043/2014, a outrora necessária realização por intermédio do Cartório de
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Títulos e Documentos ou pelo protesto do título – Diligência empreendida no
endereço declinado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes que
deve ser considerada suficiente para o fim de comprovação da mora – Recurso
provido.
(Relator: Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Taquarituba - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2017)

(05/RTD/8)

0001577-54.2015.8.26.0659 - APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE

POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DA
DEVEDORA POR OFICIAL DO REGISTRO DE TÍTULO E DOCUMENTOS DE
OUTRO ESTADO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA
NOTIFICAÇÃO PELA DEVEDORA. REQUISITO FORMAL ATENDIDO. MORA
COMPROVADA.

RECURSO

IMPROVIDO.

Existem

duas

formas

de

comprovação da mora, uma pela expedição de carta pelo Cartório de Títulos e
Documentos, com aviso de recebimento (AR), e o protesto do título, efetivado
pelo Cartório de Protestos. No caso em exame, optou a autora pela expedição
de notificação extrajudicial pelo Cartório de Títulos e Documentos. Ademais,
comprovou seu envio no endereço constante do contrato e o devido
recebimento pela arrendatária. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ARRENDAMENTO

MERCANTIL.

INADIMPLÊNCIA

COMPROVADA.

INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, impossível aplicar a teoria
do adimplemento substancial, pois além de não ser ínfimo o débito, a Segunda
Seção do C. STJ firmou, agora, o entendimento de ser absolutamente
imprópria a invocação da teoria do adimplemento substancial aos casos de
busca e apreensão de bens dados em alienação fiduciária em garantia.
Estabelecida essa premissa, era de rigor a procedência do pedido formulado
na petição inicial, considerando a regular constituição em mora do devedor,
bem como sua inconcussa inadimplência. APELAÇÃO INTERPOSTA NA
VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA
RECURSAL DA APELANTE. MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO
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ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 85, §§ 2º e 11, DO CPC/2015. É imperioso assentar que o arbitramento
de honorários advocatícios é atribuição do juiz, que deve se pautar pelos
regramentos contidos no art. 85 do CPC/2015. Levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal e a sucumbência da apelante, é de rigor a
majoração de honorários recursais em favor do advogado da autora para o
importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
(Relator: Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/09/2017)

(05/RTD/9)

0056177-17.2011.8.26.0222 - APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Busca e

Apreensão. Alienação Fiduciária. Sentença de Procedência. Pleito de
concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita. Deferimento. Possibilidade de
deferimento da Benesse pretendida em Sede Recursal. Inteligência do artigo
99, "caput" e § 3º do NCPC. Notificação Extrajudicial que foi entregue no
Endereço constante do Contrato, sendo desnecessária a comprovação da
entrega da Notificação para a pessoa da Devedora. Ademais, o fato de a
Notificação ter sido expedida por Ofício de Registro de Títulos e Documentos
situado em localidade diversa do domicílio da Ré não é causa para a sua
invalidade e ineficácia. Mora comprovada. Eficácia constatada. Alegação de
Prejudicialidade entre Ações (Ação de Busca e Apreensão e Ação Revisional
de Contrato). Preliminar afastada. O simples ajuizamento de Ação Revisional
de Contrato não impede que o Credor exerça os Direitos advindos da Avença
firmada entre as Partes. Inteligência da Súmula 380, do C. Superior Tribunal de
Justiça. Pretensão de purgação da mora pelas parcelas vencidas e demais
encargos

contratuais.

Impossibilidade.

Necessidade

de

quitação

da

integralidade da dívida pendente. Aliás, a matéria foi apreciada pelo Egrégio
Tribunal Superior de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (REsp nº
1.418.583/MS) que consolidou o Entendimento da impossibilidade, nos
Contratos de Alienação Fiduciária, de purgação da mora mediante pagamento
parcial, devendo o Devedor pagar a integralidade da dívida no prazo de 05
(cinco) dias após a apreensão do Bem, o que não ocorreu na hipótese.
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para conceder os Benefícios
da Assistência Judiciária Gratuita a ora Apelante, mantendo-se, no mais, a R.
Sentença de Primeira Instância.
(Relatora: Penna Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Guariba - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento:
02/08/2017)

(05/RTD/10)

2129339-85.2017.8.26.0000 - No sistema da alienação fiduciária de

bem móvel, em que é impertinente a teoria do adimplemento substancial, não
mais se exige notificação por cartório de títulos e documentos. Basta a carta
registrada e remetida ao endereço da devedora.
(Relator: Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2017)

(05/RTD/11)

1001672-23.2017.8.26.0457 - Apelação. Alienação fiduciária de bens

móveis. Ação de busca e apreensão. Devedora em recuperação judicial.
Notificação extrajudicial realizada por meio de Cartório de Títulos e
Documentos de Comarca diversa do domicílio da devedora. Ato válido e eficaz.
Mora comprovada. Sentença mantida. Recurso Improvido.
(Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Pirassununga - 3ª Vara; Data do Julgamento: 27/09/2017)

(05/RTD/12)

2142199-21.2017.8.26.0000 - Agravo de Instrumento. Busca e

apreensão. Alienação fiduciária. Bem móvel. Decisão atacada que determinou
a apresentação de novo demonstrativo discriminado do cálculo, afastados os
juros compostos previstos no contrato, bem como as tarifas de avaliação, de
registro do contrato e de cadastro, para que seja apurado se a devedora
encontra-se em mora ou não. Inadmissibilidade no caso. Procedimento que
possui

regramento

próprio.

Vencimento

antecipado

da

dívida.

Mora

configurada. Encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço
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constante do contrato e recebido por terceiro. Suficiência. Liminar deferida.
Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.
(Relator: Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/08/2017)

(05/RTD/13)

2104195-12.2017.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C IMISSÃO DA
POSSE" (sic) – Contrato de compromisso de venda e compra de imóvel com
cláusula resolutiva expressa – Interposição contra decisão que indeferiu o
requerimento de tutela de urgência formulado pela autora, que objetivava ser
reintegrada na posse do imóvel descrito na petição inicial – Cabimento –
Cláusula resolutiva expressa que se opera de pleno direito – Preceptivo do
artigo 474, do Código Civil – Lei nº 13.097/2015 que alterou a redação do
Artigo 1º do Decreto-Lei nº 745/1969, dando eficácia à cláusula quando o
promissário comprador é interpelado e deixa de purgar a mora no prazo de 15
dias, contados de seu recebimento – Notificação prévia por intermédio do 2º
Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e
Documentos de Goiânia / GO – Inexistência de purgação da mora – Requisitos
legais devidamente cumpridos – Presença do perigo da demora e
probabilidade do direito – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.
(Relator: Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2017)

(05/RTD/14)

1005994-17.2017.8.26.0577

-

APELAÇÃO

–

ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA
MORA DO DEVEDOR – Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço
constante no contrato, contudo, não entregue ao destinatário, em razão de sua
ausência – Ainda que ausente, certo que não se documentou a exigência legal
- Protesto de título de crédito vinculado ao contrato – Certidão do Tabelião de
Protesto de Letras e Títulos que goza de fé-pública – Admissibilidade –
53

DEVEDOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA – Inteligência do
artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-lei 911, de 1º de outubro de 1969 –
NOTIFICAÇÃO EFICAZ PARA COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO
PROVIDO.
(Relator: Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 7ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2017)

(05/RTD/15)

1013300-40.2017.8.26.0576 - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO – MORA –
Validade – Certidão exarada por oficial do tabelião de protesto informando a
intimação pessoal do devedor – Ausência de vícios formais na intimação
realizada pelo tabelionato – Comunicação da mora devidamente comprovada,
nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 – Sentença de
procedência mantida – PRESTAÇÃO DE CONTAS – Possibilidade de
prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão –
Negado provimento, com observação.
(Relator: Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:
21/09/2017)

(05/RTD/16)

0006402-29.2014.8.26.0157 - Arrendamento Mercantil. Ação de

reintegração de posse. Sentença que julgou procedente o pedido. Mora.
Comprovação. Notificação extrajudicial realizada por Cartório de Registro de
Títulos e Documentos de comarca diversa do domicílio do devedor. Validade. É
válida e, portanto, constitui meio admitido para comprovar a mora do devedor,
a notificação extrajudicial realizada por Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de comarca diversa do domicílio deste, desde que entregue no
endereço por ele informado e constante do contrato. Entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao regime de
recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil. Valor
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residual garantido (VRG). Cobrança antecipada que não descaracteriza o
contrato de arrendamento mercantil. Súmula 293 do STJ. Recurso não provido.
(Relator: Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2017)
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6. REGISTRO DE IMÓVEIS

(05/RI/1)

2104699-18.2017.8.26.0000

-

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

INVENTÁRIO. Inventário processado e concluído, com a devida homologação
do formal de partilha. Pedido de registro do título. Nota de devolução expedida
pelo Oficial do Registro de Imóveis. Insurgência contra cumprimento de
exigência

imposta. Questão

de

caráter eminentemente

administrativo-

registrário. Solução da celeuma que deve se dar pela via da suscitação de
dúvida, apresentada perante o Juiz Corregedor Permanente. Inteligência do
artigo 198 da Lei nº 6.015/73. Precedentes desta Câmara e do E. Tribunal.
DECISÃO

PRESERVADA.

AGRAVO

DESPROVIDO.

(Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 1ª. Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 14/08/2017)

(05/RI/2)

2134562-19.2017.8.26.0000

-

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

INVENTÁRIO. ADJUDICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Nota de
devolução de Tabelião de Cartório de Registro de Imóveis. Impugnação que
deve ser feita no âmbito correicional. Revisão da decisão de natureza
registrária não cabe ao Juízo da ação de conhecimento. Competência da
Corregedoria Permanente dos Cartórios de Registro de Imóveis. Precedentes
deste Tribunal. Recurso improvido.
(Relator: Hamid Bdine; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017)

(05/RI/3)

2049129-47.2017.8.26.0000 - Agravo de Instrumento – Execução de

Alimentos – Pleito de bloqueio de ativos financeiros e de imóvel – Proteção ao
credor de alimentos – Possibilidade – Expedição de certidão para averbação no
cartório de registro de imóveis – Decisão reformada – Tutela concedida –
Recurso provido.
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(Relator: Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Atibaia - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017)

(05/RI/4)

4003951-67.2013.8.26.0554 - Apelação. Indenização. Adjudicação do

imóvel penhorado pela exequente. Carta de Adjudicação expedida. A falta do
Registro no Cartório de Registro de Imóveis não impede o exercício da posse
sobre o imóvel adjudicado. Ré notificada não desocupou o imóvel no prazo
concedido. Condenação ao pagamento de alugueres pelo período que ocupou
o imóvel. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para o
importe correspondente a R$ 2.200,00 (art. 85, §§2º e 11, CPC). RECURSO
IMPROVIDO.
(Relator: Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento:
11/09/2017)

(05/RI/5)

2094829-46.2017.8.26.0000 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

Decisão que indeferiu o levantamento de penhora e cancelamento de praças
por não reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito – Inconformismo
do executado – Não acolhimento – Escritura pública de instituição não
registrada no cartório de registro imobiliário do foro de situação do imóvel –
Impenhorabilidade não reconhecida – Inteligência do art. 1.714 do Código Civil
– Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido
(Relator: Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado;
Setor de Cartas Precatórias Cíveis - Cap - Setor Unificado de Cartas
Precatórias Cíveis; Data do Julgamento: 15/09/2017)

(05/RI/6) 1002180-76.2017.8.26.0001

- APELAÇÃO CÍVEL – Ação de extinção de

usufruto – Morte da usufrutuária – Ausência de interesse processual, haja vista
que o requerimento pode ser feito diretamente ao Cartório de Registro de
Imóveis – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à
fixação de multa – Recurso não provido.
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(Relator: José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5ª Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 26/09/2017)

(05/RI/7)

2250594-44.2016.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de

Consignação em Pagamento c.c Reintegração de Posse - Compra e venda de
imóvel - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o
bloqueio da matrícula do imóvel descrito na petição inicial, perante o 11º
Cartório de Registro de Imóveis da Capital – Inconformismo dos autores –
Alegação de que é necessário o deferimento do bloqueio da matrícula do
imóvel "sub judice" para impedir a sua alienação para terceiros, enquanto a
questão relativa à nulidade do leilão extrajudicial promovido pelas rés for objeto
de discussão em ações judicia– Descabimento – Arrematante que, ao adquirir
a propriedade do imóvel, obteve o direito de exercer a posse plena, irrestrita e
exclusiva sobre o bem - Eventual irregularidade no procedimento extrajudicial
que culminou na arrematação do imóvel sub judice não pode ser oposta à
arrematante – Caso em que, ademais, ação anulatória de procedimento
extrajudicial ajuizada pela autora foi julgada improcedente, o que, por óbvio,
inviabiliza o reconhecimento da verossimilhança das alegações recursais e da
probabilidade do direito postulado pelos autores - Recurso desprovido.
(Relator: José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 38ª Vara Cível; Data do Julgamento:
05/09/2017)

(05/RI/8)

0002855-28.2010.8.26.0510 - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA

DE VENDA E COMPRA E REGISTRO DE IMÓVEL CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
Autor, ex-marido da ré Zélia, titular de direitos sobre parte de bem imóvel,
fixado em ação de divorcio, perdeu posse e propriedade do bem, transacionado
entre os filhos de sua ex-mulher com os anteriores titulares do domínio.
Decreto extintivo em relação aos corréus alienantes e adquirentes; e
parcialmente procedente em relação à corré Zélia, sua ex-mulher, para o fim de
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condená-la a pagar a ele indenização arbitrada em 50% do valor da venda do
imóvel. Redistribuído por força da Resolução 737/2016. Apela o autor
sustentando que na ação de divórcio foi determinada a partilha do imóvel;
legitimidade passiva dos demais corréus, alienantes e adquirentes, porque
lavraram a Escritura de Venda e Compra sem anuência do apelante e em seu
prejuízo; ex-mulher apresentou contestação genérica; corréus vendedores
confessaram que venderam o imóvel para o apelante; admitiram que a
escritura foi lavrada em nome daqueles indicados pela ex-mulher; simulação
enseja nulidade absoluta; apelados deverão ser condenados ao pagamento de
perdas e danos sofridos pelo apelante em razão do mau uso do imóvel, a ser
apurado por prova técnica; necessidade de que seja ressalvado o fato de ser o
apelante beneficiário da justiça gratuita. Cabimento parcial. Embora o apelante
não tenha trazido o instrumento de compromisso de venda e compra, o corréu
compromitente vendedor e posterior alienante do imóvel confirmou a relação
contratual. Disse também que outorgou a escritura em benefício daqueles
indicados pela corré ex-esposa do apelante, por ela ser coproprietária do
imóvel, não havendo conhecimento acerca da situação matrimonial dos
compromissários compradores, nem sobre separação e partilha do imóvel.
Imobiliária que intermediou o negócio confirmou sua realização em 1992. Na
ação de divórcio proposta em 2003 a ex-mulher foi citada e restou revel, sendo
determinada a partilha do aludido imóvel. Em 13.04.2006 foi lavrada escritura
do imóvel, registrada na matrícula, em benefício dos filhos e do genro da corré
ex-mulher do apelante, corréus na presente lide. Propriedade de imóveis se
transmite entre vivos mediante o registro do título translativo no Cartório de
Registro de Imóveis. Inteligência do art. 1.245, § 1º, do CC. Apelante era
apenas compromissário-comprador, como também sua ex-mulher. Posse
decorrente de relação obrigacional. Inocorrente simulação. As declarações
emitidas não ocorreram em desacordo com a vontade interna. Nenhum dos
contratantes produziu declaração falsa. Inaplicável o art. 167 do CC.
Inobservância ao compromisso e a transferência para terceiros gera apenas
direito indenizatório em face daqueles que agiram para descumpri-lo ou se
locupletaram com a transferência indevida. Alienantes outorgaram a escritura
de boa-fé. Ausente prova de que tinham conhecimento da ação de divórcio.
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Foram logrados pela ex-mulher do autor, que fez com que eles acreditassem
que estavam transferindo a propriedade para quem os compromissários
desejavam. Os adquirentes devem responder também pelas perdas e danos.
Além de se beneficiarem, presumível de que sabiam do divórcio e do
compromisso anterior, por serem filhos e genro da ex-mulher do apelante.
Relação de parentesco torna presuntivo o conhecimento da conduta dolosa,
além da falta de prova do pagamento. Conluio gerou enriquecimento sem
causa em detrimento do apelante. Obrigação de indenizar. Inteligência do art.
884 do CC. Adquirentes e ex-mulher respondem solidariamente. Inteligência do
art. 942, parágrafo único, do CC. Descabido pedido de indenização por "mau
uso". Transferência não contaminada por nulidade. Justiça gratuita foi
concedida ao autor no início da lide. Recurso parcialmente provido para que os
corréus adquirentes respondam pela condenação, solidariamente com a corré
ex-mulher do apelante.
(Relator: James Siano; Órgão Julgador: 20ª Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/09/2017)

(05/RI/9)

2111484-30.2016.8.26.0000 - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA EXPEDIÇÃO
MANDADO DE CANCELAMENTO DO DIREITO REAL – Nota de devolução do
Cartório de Registro de Imóveis, esclarecendo sobre a impossibilidade de
cancelamento do usufruto, diante de anterior indisponibilidade de bens do
usufrutuário, decretada em ações trabalhistas – Levantamento do decreto de
indisponibilidade que deve ser obtido pela via adequada, perante o juízo
trabalhista – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(Relatora: Angela Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
01/08/2017)
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(05/RI/10)

4001510-52.2013.8.26.0348 - VENDA E COMPRA DE IMÓVEL –

Rescisão do contrato por iniciativa da vendedora, diante do inadimplemento
dos compradores – Sentença de procedência – Insurgência dos requeridos –
Inadimplemento contratual incontroverso – Justificativa de que suspenderam o
pagamento das parcelas do imóvel, por não terem sido informados da
regularização do Loteamento, que se mostra insustentável, porquanto
poderiam ter depositado o valor devido junto ao Cartório de Registro de
Imóveis competente – Inteligência do art. 38, §1º, da Lei 6.766/79 –
Documentos, ademais, que não corroboram a tese dos compradores –
Sentença mantida como lançada – Recurso desprovido.
(Relator: Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Mauá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017)

(05/RI/11)

0003933-93.2014.8.26.0097 - Apelação Cível. Ação reivindicatória –

Alegação de indevida ocupação de imóvel pertencente à autora – Ação
ajuizada inicialmente como ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com rescisão contratual e cobrança de aluguéis – Posterior emenda à petição
inicial para esclarecer que a pretensão era apenas reivindicatória – Sentença
que, ao invés de analisar o pedido reivindicatório, declarou rescindido contrato
de locação e determinou a reintegração da autora na posse do imóvel –
Julgamento extra petita – Sentença anulada de ofício – Julgamento na forma
do artigo 1.013, parágrafo 3º, inciso III, do Código de Processo Civil – Autora
que não logrou êxito em demonstrar sua titularidade dominial sobre o bem –
Escritura pública de compra e venda lavrada perante o Cartório de Notas que
não é capaz, por si só, de transferir domínio – Registro perante o Cartório de
Registro de Imóveis não comprovado nos autos – Inexistência de direito real,
porquanto não comprovada a titularidade do domínio – Circunstância que
enseja o reconhecimento de carência da ação, por ilegitimidade ativa ad
causam – Extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação
interposto pelo réu prejudicado. De ofício, anula-se a sentença e, de plano,

61

declara-se extinto o processo, sem resolução do mérito, prejudicado o recurso
de apelação.
(Relatora: Christine Santini; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Buritama - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/08/2017)

(05/RI/12)

1000039-86.2014.8.26.0099 - APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA

C/C RESOLUÇÃO DE CONTRATO E OUTORGA DE ESCRITURA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS COM PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA" (sic) – Sentença de improcedência – Apelação do
autor. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DO PREPARO – Não acolhimento – Por tratar-se de apelação
contra sentença de improcedência, o recolhimento da taxa judicial para preparo
do recurso há de incidir sobre o valor da causa, o que foi feito – Inteligência do
artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual nº 11.608/2003, com redação alterada pela
Lei Estadual nº 15.855/2015 – Preliminar rejeitada. MÉRITO – O "Contrato
Particular de Promessa de Cessão e Transferência de Compromisso de Venda
e Compra" celebrado entre o autor e a corré Souza & Magnani Engenharia
Construção e Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 07/03/2012, não contou
com a anuência da corré Grasson Empreendimentos Imobiliários Ltda. –
Violação a cláusula VIII do "Instrumento Particular de Contrato de
Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças" entabulado pelas rés –
Não tendo a corré Grasson sido chamada para anuir com a transferência da
posição contratual, não se verifica qualquer irregularidade no procedimento por
ela adotado no Cartório de Registro de Imóveis, sendo plenamente justificável
que ela tenha buscado a satisfação do seu crédito perante a corré Souza &
Magnani Engenharia Construção e Empreendimentos Imobiliários Ltda., a qual
figurava como promissária-compradora do Lote indicado na petição inicial –
Ausência de elementos aptos para reconhecer que a corré GRASSON tenha
tomado conhecimento da transferência da posição contratual – O pagamento,
pelo autor, dos valores atrasados, não era o suficiente para que a corré
GRASSON fosse obrigada a se sujeitar aos termos da cessão contratual
firmada à sua revelia – Legalidade do procedimento previsto no artigo 32, da
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Lei nº 6.766/69, uma vez que a corré SOUZA & MAGNANI foi notificada para
purgar a mora e não o fez – Pretendida indenização pela frustração da venda
do imóvel a terceiro – Descabimento – Quando o autor assumiu,
irregularmente, a posição da corré SOUZA & MAGNANI, no compromisso
originário, contra ela já existiam diversas ações judiciais, não podendo o autor
se dizer surpreso com a suposta inviabilidade da transação por ele pretendida
– Indenização por danos morais – Descabimento – Rés que não praticaram
nenhum ato ilícito, elemento indispensável à caracterização do dever de
indenizar – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.
(Relator: Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
20/07/2017)

(05/RI/13)

1007500-85.2014.8.26.0010 - EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença

de improcedência – Recurso da embargante – A doação de imóvel para os
descendentes nos autos da ação de separação consensual, devidamente
homologada por sentença transitada em julgado, constitui ato jurídico perfeito –
Sentença com eficácia de escritura pública – Ausência de registro - Irrelevância
- Caso concreto em que a incorporação do imóvel ao patrimônio da
embargante se deu no momento em que homologada a sentença, gozando a
transferência de plena validade e eficácia de escrituração pública, ainda que
ausente registro posterior no cartório de imóveis - Doado o imóvel à filha do
casal, por ocasião do acordo realizado em autos de separação consensual, a
sentença homologatória tem a mesma eficácia da escritura pública, pouco
importando que o bem esteja gravado por hipoteca – Constrição judicial que
recaiu sobre o imóvel afastada – Embargos de terceiro que devem ser julgados
procedentes com inversão dos ônus da sucumbência - Sentença reformada –
RECURSO PROVIDO.
(Relator: Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de
Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2017)
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(05/RI/14)

2131609-82.2017.8.26.0000

- AGRAVO DE INSTRUMENTO

-

Execução fiscal – Município de Santos - IPTU e taxa de remoção de lixo
domiciliar do exercício de 2015 – Celebração de contrato particular de compra
e venda com financiamento e alienação fiduciária - Ausência de transferência
da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade da promitente
vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal – Entendimento do
art. 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do STJ e desta 15ª
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Recurso não provido.
(Relator: Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro de Santos - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2017)

(05/RI/15)

2045694-65.2017.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação

anulatória de débito de contrato de compra e venda de imóvel com alienação
fiduciária – Decisão que deferiu a tutela antecipada - Competência das
Câmaras da 3ª Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (25ª a 36ª
Câmaras - DP3) – Precedentes desta C. 3ª Câmara - Recurso não conhecido.
(Relator: Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado;
Foro de São Vicente - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017)

(05/RI/16) 1005777-87.2016.8.26.0292

- ALVARÁ. Aquisição de bem por menores

incapazes por escritura pública, mas sem autorização judicial. Óbice ao registro
do negócio na matrícula imposto pelo Cartório de Registro de Imóvel. Máximas
da experiência que, segundo o contexto, ditam que o imóvel foi adquirido com
recursos provenientes dos pais. Alvará concedido. Recurso provido.
(Relatora: Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Jacareí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017)

(05/RI/17)

0018920-93.2003.8.26.0009 - "APELAÇÃO. Ação de anulação de

doação inoficiosa. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as
partes. 1. Apelo dos réus. Prescrição não configurada. Autor que completou 21
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anos em 1986, quando começou a correr o prazo vintenário previsto no art.
177, caput, do Código Civil de 1916. Colendo Superior Tribunal de Justiça que
analisou caso parelho e afastou a prescrição. Impossibilidade de diferenciação
entre filhos legítimos e ilegítimos. Análise pela Corte Superior que é suficiente
para o reconhecimento da doação inoficiosa. Sentença mantida. 2. Apelo do
autor. Pedido de condenação dos réus à pena da litigância de má-fé.
Acolhimento. Corréu que dificultou a própria citação por mais de dez anos.
Aplicação de multa de 10% do valor da causa atualizado. Deferimento,
outrossim, de pedido de averbação do trâmite da presente ação no Cartório de
Registro de Imóveis competente a fim de evitar prejuízos para o autor. 3.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO".
(Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IX - Vila Prudente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
13/09/2017)

(05/RI/18)

1023750-41.2015.8.26.0114

-

RETIFICAÇÃO

DE

REGISTRO

IMOBILIÁRIO. Erro material no nome do comprador. Ausência do agnome
"Filho". Interesse de agir reconhecido. O procedimento de jurisdição voluntária
de retificação de registro não se presta à solução de questão de alta
indagação. Todavia, não é este o caso dos autos. O erro é flagrante, sua
correção em nada alterará o conteúdo do documento ou a situação das partes
envolvidas, e não se pode perder de vista que a transação ocorreu há 42 anos,
o que torna praticamente impossível o refazimento do ato, sobretudo diante do
falecimento da maior parte dos envolvidos. Ausência de prejuízo. Retificação
do nome autorizada. Precedentes. Justiça gratuita concedida. RECURSO
PROVIDO.
(Relator: Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2017)
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(05/RI/19)

0016968-98.2011.8.26.0009 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE

IMÓVEL – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL FEITA EM NOME DE UM DOS CÔNJUGES COM
RECURSOS

PERTENCENTES

EXCLUSIVAMENTE

AO

OUTRO

–

INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE NULIDADE OU ANULAÇÃO – EXTINÇÃO
DECRETADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(Relator: Ronnie Herbert Barros Soares; Órgão Julgador: 10ª Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 3ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2017)

(05/RI/20)

0106541-44.2006.8.26.0100 - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA.

Pretensão

de

retificação

e

unificação

das

transcrições

imobiliárias.

Procedência. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Provas dos autos
suficientes ao deslinde do litígio. Mérito. Áreas unificandas contíguas e
retificação que se processa intra muros. Preservadas as divisas confinantes.
Registro fotográfico que não aponta interferência sobre o imóvel confrontante.
Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
(Relator: Paulo Alcides; Órgão Julgador: 28ª Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara de Registros Públicos; Data
do Julgamento: 30/08/2017)

(05/RI/21)

0030541-26.2017.8.26.0000

-

CONFLITO

NEGATIVO

DE

COMPETÊNCIA. Ação de retificação de registro imobiliário distribuída à 3ª
Vara Cível da Comarca de Praia Grande, que declina da competência e
determina a remessa dos autos ao MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Praia
Grande, que responde pela Corregedoria Permanente dos Registros Públicos.
Impossibilidade. Competência da Vara Cível a quem foi distribuído o recurso,
independentemente

de

função

de

Corregedoria

procedente. Competência do juízo suscitado.
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Permanente.

Conflito

(Relator: Luiz Antonio de Godoy (Pres. da Seção de Direito Privado);
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Praia Grande - 1ª. Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/09/2017)

(05/RI/22)

1000012-39.2017.8.26.0539

-

AÇÃO

DE

RETIFICAÇÃO

DE

REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. Autora contraiu
matrimônio pelo regime da separação obrigatória de bens, com a aquisição de
imóvel no curso da união. Inviabilizada a venda do bem após o falecimento do
marido, em razão de ter sido suprimida da escritura a informação de aquisição
"sem o esforço do cônjuge varão", retificação que ora pretende. Extinção sem
resolução de mérito. Apela a autora, defendendo a pertinência da retificação.
Descabimento. Escritura pública. Documento que exprime a vontade das
partes, perante o oficial, de modo que somente pode ser retificada por meio de
outra

escritura

pública.

Inexistência

de

indicativo

de

erro

material.

Reconhecimento de que eventual pendência de dúvida acerca do domínio do
bem deve ser apreciada nos autos do inventário, detentor de todas as
informações necessárias à análise das medidas pertinentes. Recurso
improvido.
(Relator: James Siano; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:
20/09/2017)

(05/RI/23)

0018274-08.2012.8.26.0320 - Processo redistribuído em cumprimento

à Resolução 737/2016 e à Portaria 1/2016. OBRIGAÇÃO DE FAZER. "Permuta
compulsória". Apelante que adquiriu o imóvel descrito na exordial (lote nº 09),
sem que a construção nele erigida estivesse averbada na matrícula. Apuração
de que, na realidade, sua construção foi averbada no registro do imóvel vizinho
(lote nº 08), tendo o 2º Cartório de Imóvel de Limeira emitido nota de devolução
orientando às partes que procedessem à permuta de imóveis para
regularização. Pleito, contudo, que é inviável. Permuta (art. 533 do CC) que se
consubstancia

em

ato

de

aquisição
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de

propriedade,

inexistindo

no

ordenamento

jurídico

a

figura

da

alegada

"permuta

compulsória",

especialmente diante das peculiaridades do caso concreto. Pedido que deve
ser recebido como retificação de registro, em nome da economia processual e
da instrumentalidade das formas. Precedente. Danos morais não configurados.
Mero transtorno inerente ao risco do negócio jurídico realizado. Ação julgada
parcialmente procedente. Sucumbência carreada ao próprio apelante, com
base no princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido.
(Relator: Teixeira Leite; Órgão Julgador: 28ª Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Limeira - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:
30/08/2017)

(05/RI/24)

1000454-17.2015.8.26.0396 - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE

– Improcedência – Apelo do embargante – Alegada prescrição – Inocorrência –
Ação de execução intentada dentro do prazo de seis meses contados da
expiração do prazo de apresentação do cheque, nos termos do artigo 59 da Lei
do Cheque – Protesto que interrompe o prazo prescricional executivo do
cheque, nos termos do art. 202, III, do CPC – Bem imóvel constrito declarado
impenhorável, pois registrado em nome de terceiro, como consta do ofício do
Cartório de Registro de Imóveis – Impossibilidade de a constrição atingir bens e
direitos alheios, para não dar causa a embargos de terceiro – Ordem de
penhora, constante do artigo 655 do CPC/73, que não é absoluta e sim
preferencial, não vinculando a constrição – Sentença modificada em parte –
Sucumbência repartida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Relator: Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; Data do Julgamento:
15/09/2017)

(05/RI/25)

1057613-64.2014.8.26.0100

-

APELAÇÃO

–

EMBARGOS

DE

TERCEIRO – IMISSÃO NA POSSE - INTEMPESTIVIDADE. Cuida-se de
embargos de terceiro, por meio do qual os Apelantes voltam-se contra decisão
que determinou, nos autos de ação falimentar, a imissão na posse pela
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arrematante - aqui Apelada M16 - de imóvel que alegam ocupar de forma
mansa e pacífica desde 1996. Alegam os Apelantes que houve turbação da
posse que detêm por ato judicial consistente na ordem de imissão na posse
decorrente de arrematação judicial de imóvel arrecadado na falência. A fase da
falência em que arrematado o imóvel objeto da controvérsia tem de ser
comparada à execução. Observa-se que a Apelada M16 arrematou, por leilão
judicial, o imóvel (em verdade, dois imóveis, de matrículas 27.813 e 27.814 do
4º CRI de Campinas/SP, com origem nas matrículas nº. 19.802 e 19.803 do 2º
CRI de Campinas/SP) em 6 de maio de 2013 (fl. 458). A carta de arrematação
foi expedida (fls. 493/494) e registrada na matrícula do imóvel em 24 de março
de 2014 (fls. 385/388). Esses embargos foram distribuídos em 24 de junho de
2014, portanto, após o prazo de 5 dias previsto no artigo 1.048 do Código de
Processo Civil. Diante desse quadro, em que foi expedida, assinada e
registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente a carta de
arrematação, não resta dúvidas de que os embargos são intempestivos. E
como bem afirmou a Apelada arrematante M16, ainda que se considere que o
prazo de 05 dias deve ser contado da data da ciência dos Apelantes sobre a
expedição do mandado de imissão na posse, os embargos seriam
intempestivos, pois os mesmos admitem, na inicial (fl. 06), que foram
surpreendidos pela visita do oficial de justiça, com ordem de imissão na posse,
em 04/06/2014 e os embargos só foram distribuídos em 24/06/2014. Assim,
deve ser acolhida a preliminar suscitada pela Apelada arrematante M16 para
reconhecer a intempestividade dos embargos de terceiro. – ART. 252, DO
REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em
consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo,
previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação
dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça
e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO.
(Relator: Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 37ª Vara Cível; Data do Julgamento:
18/09/2017)
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(05/RI/26)

2054640-26.2017.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE DIREITOS
DE IMÓVEL GRAVADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Decisão agravada
que indeferiu o pedido de registro da penhora sobre os direitos do imóvel
alienado na respectiva matrícula - Medida que não constitui requisito de
validade da penhora, mas apenas de eficácia perante terceiros. Inviabilidade,
apenas, de averbação do ato constritivo na matrícula do bem, sob pena de
violação ao princípio da continuidade registraria (art. 241, LRP) – Precedentes
– Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Relator: Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017)

(05/RI/27)

1016501-64.2014.8.26.0602 - EMBARGOS DE TERCEIRO – Como,

(a) no caso dos autos, os embargos de terceiro interpostos foram lastreados
em alegação de inexistência do executado de responsabilidade pelo
pagamento do débito exequendo, de ausência de fraude à execução e de
excesso de execução e penhora, ou seja, não envolvem defesa de bem por
hipótese prevista no § 2º, do art. 1.046, do CPC/1973, de rigor, (b) o
reconhecimento de que o executado embargante apelante não tem legitimidade
ativa para oferecimento de embargos de terceiro, conforme previsto no art.
1.046, do CPC/1973, (c) impondo-se, em consequência, o desprovimento do
recurso, com manutenção da r. sentença, no que concerne ao julgamento de
extinção do processo, com relação ao embargante apelante executado, sem
apreciação do mérito, por legitimidade ativa, com base no art. 267, VI, do
CPC/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO – Como (a) os demais embargantes
apelantes, cônjuge e pai do executado, já não eram mais proprietários, nem
possuidores, sequer de frações ideais dos imóveis objeto da ação, à época do
ajuizamento dos embargos de terceiro, uma vez que já os haviam alienado,
com transmissão de posse aos terceiros adquirentes, e (b) o âmbito dos
embargos de terceiro está delimitado à desconstituição de ato judicial
constritivo e à liberação dos bens e/ou direitos por ele alcançados, a teor dos
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arts. 1.046 e 1.047, do CPC/1973, as normas aplicáveis, por força do princípio
tempus regit actum (CPC/2015, art. 14), visto que o presente recurso foi
interposto contra sentença publicada na vigência do CPC/1973, de rigor, (c) o
reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa dos embargantes apelantes,
cônjuge e pai do executado, para a propositura de embargos de terceiro, (d)
impondo-se, em consequência, o desprovimento do recurso, alterando o
julgamento, com relação aos embargantes apelantes, cônjuge e pai do
executado, de improcedência do pedido, nos termos do art. 269, I, do
CPC/1973, para o de julgamento de extinção do processo, também com
relação a ele, sem apreciação do mérito, por legitimidade ativa, com base no
art. 267, VI, do CPC/1973, com observação de que: (e.1) cabe aos terceiros
interessados adquirentes dos embargantes apelantes a arguição de eventual
irregularidade da constrição judicial impugnada, sequer registrada à época da
alienação; e (e.2) no caso dos autos, ante a ausência de registro da penhora à
época da alienação pelo executado, é de determinar que os atuais proprietários
dos imóvel alcançados pela penhora especificados nas certidões de matrícula
juntados aos autos, deverão ser cientificados na execução, com antecedência,
como prevê o art. 889, do CPC/2015, com correspondência no art. 698, do
CPC/1973, antes da alienação judicial dos bens penhorados. Recurso
desprovido, com observação.
(Relator: Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2017)

(05/RI/28)

1029547-50.2016.8.26.0053 - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI –

Município de São Paulo – Imóvel vendido em hasta pública – Recolhimento do
tributo sobre o valor da arrematação – Sentença que concedeu a segurança –
Inconformismo da impetrada – Recurso questionando a base de cálculo do
imposto, o momento do fato gerador e a consequente incidência de multa e
juros de mora – Pleito para reconhecimento sobre o valor venal do imóvel e
não sobre a arrematação – Validade da incidência de ITBI na alienação do
imóvel – Tributo só poderá ser cobrado a partir do registro do imóvel no
Cartório de Imóveis e não da arrematação – Base de cálculo deste tributo em
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razão da hasta é o valor a esta correspondente – Entendimento pacífico do C.
STJ – Segurança concedida também nesta sede – Atualização monetária
afastada – Sentença reformada em parte – Recurso oficial e apelo municipal
não providos e recurso do impetrante parcialmente provido.
(Relator: Silva Russo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 14/09/2017)

(05/RI/29)

1003077-04.2017.8.26.0002 - POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE

POSSE. Sentença "extra petita". Ocorrência. Exigência de comprovação da
notificação aludida no artigo 26, §§ 1º a 4º, da Lei nº 9.514/97. Descabimento.
Notificação já efetuada quando da consolidação da propriedade em mãos do
credor. Propriedade fiduciária já consolidada mediante averbação no Cartório
de Registro de Imóveis competente. Discussão que deve se restringir ao direito
de o credor ser reintegrado, ou não, na posse do imóvel objeto da ação.
Sentença afastada. Apelação provida.
(Relator: Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/08/2017)

(05/RI/30)

1095724-49.2016.8.26.0100 - REGISTRO DE IMÓVEIS – ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA – TERMO DE QUITAÇÃO – Na hipótese de o imóvel alienado
fiduciariamente ser arrematado por valor superior ao da dívida, o registro da
escritura firmada entre credor fiduciário e arrematante não pode ser obstado
por ausência do termo de quitação recíproca, previsto no art. 27, §4º, da Lei
9514/97. Recurso provido.
(Relator: Pereira

Calças;

Órgão

Julgador:

Conselho

Superior

de

Magistratura; Foro Central Cível - 1ª Vara de Registros Públicos; Data do
Julgamento: 20/07/2017)
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(05/RI/31)

2120817-69.2017.8.26.0000 - Em tese, a intimação pelo oficial do

Registro de Imóveis para a constituição do devedor em mora no sistema de
alienação fiduciária não dispensa nova, específica, prévia e pessoal de
intimação para os leilões extrajudiciais.
(Relator: Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017)

2106912-94.2017.8.26.0000

(05/RI/32)

-

AÇÃO

DECLARATÓRIA

–

DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR ALIENAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXIGIDA PELA LEI Nº
9.514/97 – INOCORRÊNCIA – CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS NOTIFICANDO A REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS JURÍDICOS APTOS A OBSTAR A EXCUSSÃO DA
GARANTIA FIDUCIÁRIA - INEXISTÊNCIA DE REQUISITO CONSTANTE DO
ARTIGO 311 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA. AGRAVO
PROVIDO
(Relator: Andrade Neto; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IV - Lapa - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2017)

(05/RI/33)

1003253-79.2015.8.26.0510 - Alienação fiduciária de imóvel. Execução

extrajudicial. Providência amparada em lei e não ofensiva á disciplina
constitucional. Cartório de Registro de Imóveis que certificou ter formalmente
notificado o devedor para purgar a mora. Fé pública não rebatida por
contraprova. Procedimento que de se desenvolveu de modo regular e sem
purgação da mora. Inexigibilidade de uma segunda notificação, agora quanto
ao leilão no qual o bem fora oferecido à venda após a consolidação do
domínio. Recurso provido.
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(Relator: Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Rio Claro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
14/09/2017)

(05/RI/34)

2243543-79.2016.8.26.0000

-

AÇÃO

DECLARATÓRIA

C.C.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E OBRIGAÇÃO DE
FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DE MÚTUO,
COM

FIANÇA

E

ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA

EM

GARANTIA

–

INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ENTREGA DAS CHAVES –
Probabilidade do direito invocado – Contrato de compra e venda de imóvel com
alienação fiduciária em garantia devidamente registrado junto à certidão de
matrícula – Vendedora que deu plena quitação e transmitiu aos compradores
toda a posse e domínio sobre o bem – Entrega do imóvel não condicionada ao
cumprimento de qualquer obrigação, sendo que a eficácia da venda e compra
não está sujeita a qualquer condição suspensiva – Propriedade do imóvel
formalmente transferida à esfera de direito dos agravantes, restando à
agravada a obrigação de entrega das chaves e o direito de buscar a satisfação
de eventual crédito pela via adequada – Imóvel alienado fiduciariamente pelos
agravantes à CEF – Registro que constitui a propriedade fiduciária a favor da
CEF – Impossibilidade de rescisão da avença por eventual inadimplemento dos
agravantes perante a agravada – Ilícita a retenção das chaves sob o pretexto
de existir pendência financeira – Perigo de dano evidenciado – Imóvel pronto
para moradia desde fevereiro/2015, experimentando os agravantes danos
crescentes com a não utilização do bem, adquirido para moradia – Inexistência
de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão – Presentes os requisitos
do art. 300 do CPC/2015, de rigor o deferimento da tutela de urgência,
consistente na entrega das chaves – Decisão reformada – RECURSO
PROVIDO.
(Relatora: Angela Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2017)
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(05/RI/35)

2128599-30.2017.8.26.0000 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

Ação declaratória de existência cumulada com pedido de cobrança. Agente
financeiro que alega extravio do título e pretende, em tutela provisória,
expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para bloqueio de
eventual alienação de um imóvel do devedor supostamente dado em garantia
fiduciária. Fundamentos do pedido de tutela com base em aspectos sujeitos ao
contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da
probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do
CPC. Recurso não provido.
(Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento:
10/08/2017)

(05/RI/36)

1004014-75.2014.8.26.0048

-

ANULATÓRIA

DE

EXECUÇÃO

EXTRAJUDICIAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE REFORMA –
DESCABIMENTO – Não havendo como encontrar a fiduciante no imóvel
financiado, o Registro de Imóveis procedeu sua notificação editalícia,
certificando que a publicou em dois jornais identificados, por três vezes em
cada um deles, o que atende aos rigores da Lei da Alienação Fiduciária de
Imóveis. A alegação de que as notificações teriam sido publicadas em jornal de
circulação sem expressão, por sua vez, não foi minimamente comprovada,
ônus que competia exclusivamente à apelante, especialmente porque a
certidão de oficial de Registro de Imóveis goza de fé-pública na forma da Lei, e
somente robusta prova de sua irregularidade poderia enfraquecer a presunção
dos atos oficiais, o que efetivamente inexiste nos autos. Fundamentos da
sentença adotados nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(Relator: Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Atibaia - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2017)
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(05/RI/37)

0001493-72.2015.8.26.0103

-

EMBARGOS

DE

TERCEIRO

–

PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
Bem imóvel objeto de alienação fiduciária, que passa a pertencer à esfera
patrimonial do credor fiduciário, não pode ser objeto de penhora no processo
de execução, porquanto o domínio da coisa já não pertence ao executado, mas
a um terceiro, alheio à relação jurídica. FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO
CARACTERIZAÇÃO – Bem adquirido pela embargante após o ajuizamento da
ação e da citação, porém, antes do registro da constrição da matrícula
correspondente – Ausência de averbação imobiliária de gravame que onerava
o bem alienado – Presunção de boa-fé que milita em favor do adquirente, que
não tinha conhecimento da existência da demanda capaz de levar os
alienantes ao estado de insolvência – Boa-fé não elidida – Necessidade de
prova de má-fé do terceiro, ônus do qual a Fazenda Estadual não se
desincumbiu – Súmula 275 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
Recurso não provido.
(Relator: Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público;
Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 13/09/2017)

(05/RI/38)

1051545-30.2016.8.26.0100 - Compra e venda. Rescisão contratual e

restituição de valores pagos. Caso em que não se trata de compromisso de
compra e venda, mas de contrato de compra e venda de imóvel entregue com
garantia de alienação fiduciária. Impossibilidade da rescisão, cabendo apenas
a execução da garantia. Artigos 26 e seguintes, da Lei n. 9.514/97. Sentença
reformada. Recurso provido.
(Relator: Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento:
20/07/2017)

(05/RI/39)

1009810-06.2015.8.26.0309 - Compromisso de compra e venda –

Alienação fiduciária – Atraso das compromitentes vendedoras – Possível
resolução do contrato – Procedimento específico da alienação fiduciária aplica76

se a inadimplência do comprador fiduciante (Lei nº 9.514/1997, art. 26) –
Incabível retenção por parte de compromitentes vendedores em atraso –
Abusividade da cláusula que adia indefinidamente entrega das obras – Demora
da Administração constitui fortuito interno – Responsabilidade das fornecedoras
– Compra de terreno desautoriza indenização com alugueis – Lucros cessantes
limitados a valor não auferido com aluguel – Demora de vários anos configura
dano moral – Recurso das compromitentes vendedoras parcialmente provido –
Recurso dos Autores improvido.
(Relator: Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2017)

(05/RI/40)

1001264-63.2017.8.26.0576 - APELAÇÃO. COMPROMISSO DE

COMPRA E VENDA. NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Ausência de
quaisquer vícios processuais a macular o julgado. Preliminar rejeitada.
RESCISÃO CONTRATUAL E RETENÇÃO DE VALORES. Contrato com
cláusula de alienação fiduciária. Irrelevância. Garantia que não restou
aperfeiçoada, em virtude da ausência de registro. Descumprimento do art. 23
da Lei 9.514/97. Demanda analisada sob a luz do CDC. Possibilidade de
rescisão

e

restituição

dos

valores

pagos,

mesmo

na

hipótese

de

inadimplemento dos compradores. Inteligência da Súmula 01 do TJSP.
Retenção de 25% dos valores pagos que se afigura adequada e razoável para
cobrir as despesas administrativas havidas pela apelada. Vem sendo adotado o
critério de que quanto maior o desembolso pelo consumidor, menor será a
retenção. Montante de pequena monta desembolsado pelo consumidor e que
deverá ser devolvido de uma única vez, com correção monetária a contar do
desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado. SUCUMBÊNCIA.
Decaimento de ambas as partes. Fixação da sucumbência recíproca.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Relatora: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/08/2017; Data de Registro: 08/08/2017)
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(05/RI/41)

0027448-03.2011.8.26.0344 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Admissível

a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação
de crédito não vinculada ao Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), caso dos
autos, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma
do imóvel oferecido em garantia, podendo inclusive ser prestada por terceiro,
conforme autorizam os arts. 22, § 1º, da LF 9.514/1997 e 51, da LF
10.931/2004 – Inexistência de descumprimento ao previsto no art. 26, da LF
9.514/97 – Os apelantes foram intimidados pessoalmente, pelo oficial do
competente Registro de Imóveis, para purgar a mora. BEM DE FAMÍLIA – A
impenhorabilidade do imóvel único residencial, nas hipóteses em que oferecido
como garantia contraída por empresa individual, somente é oponível quando
seu proprietário comprovar que o benefício não foi revertido em proveito de sua
família, tendo em vista que o empresário individual é a própria pessoa física ou
natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis
quer comerciais – Não tendo as partes autoras apelantes comprovado que o
empréstimo contraído não se reverteu em benefício da própria entidade
familiar, ônus que era delas (CPC/1973, art. 333, I, correspondente ao
CPC/2015, art. 373, I), de rigor a rejeição da alegação de impenhorabilidade do
imóvel objeto da presente demanda. CONTRATO BANCÁRIO – Relação
contratual entre as partes está subordinada ao CDC. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS - Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à
anual, porque, além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que a
autoriza, a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao
duodécuplo da mensal. JUROS REMUNERATÓRIOS – Não há a cobrança
abusiva de juros remuneratórios, porquanto sequer foi apontada, pela mutuária,
com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre a taxa
exigida pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na
mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a
aplicação do instituto da lesão. INDÉBITO – Ausente a cobrança abusiva por
ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da
parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que
inexistente pagamento indevido. Recurso desprovido.
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(Relator: Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2017)

(05/RI/42)

2148464-39.2017.8.26.0000 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Imóvel –

Ação anulatória de execução extrajudicial cumulada com pedidos de
suspensão da execução ou de seus efeitos, e de expedição de ofícios ao
leiloeiro e ao cartório de registro de imóveis - Decisão de primeiro grau que
indefere a tutela de urgência de natureza antecipatória – Agravo dos autores –
Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil presentes – Arguição de
ausência de notificação pessoal para fins de purgação da mora e acerca das
datas da realização de leilão – Controvérsia que justifica a necessidade de se
aguardar ao menos o contraditório – Sustação de efeitos do leilão extrajudicial
realizado sem aparente intimação dos devedores – Manutenção dos autores na
posse do imóvel até eventual ordem em contrário – Decisão reformada –
Agravo provido
(Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara
de Direito Privado; Foro de Franca - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento:
23/08/2017)

(05/RI/43)

1003302-12.2016.8.26.0664

- *EMBARGOS

DE TERCEIRO

–

Oposição contra declaração judicial de ineficácia de alienação de bem imóvel
prolatada em execução amparada em cheque não compensado por
insuficiência de fundos – Alegação de que a compra do imóvel de propriedade
do executado foi feita de boa-fé e antes da emissão do cheque exequendo –
Impugnação do embargado tecendo considerações sobre possível conluio
entre o embargante e o executado, eis que este é tabelião do serviço notarial
de notas que confeccionou o contrato e reconheceu as respectivas firmas,
abrindo margem para falsidade documental, além de ser fato notório que ele foi
afastado da titularidade daquela serventia extrajudicial e estava em sérias
dificuldades financeiras – Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de
jurisdição, diante do convencimento da ocorrência de fraude à execução –
Irresignação recursal do embargante reiterando os argumentos da sua inicial,
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ou seja, a de boa-fé e de que a aquisição do imóvel ocorreu antes da emissão
do cheque exequendo - FRAUDE DE EXECUÇÃO – Novo Código de Processo
Civil que manteve a regra da sua caracterização bastando que o devedor, ao
tempo da alienação ou oneração do bem questionado, estiver respondendo por
processo capaz de reduzi-lo à insolvência (artigo 792, inciso IV) –
Circunstância, no caso em testilha, que há indícios fortes de que o executado,
tabelião titular do 2º Tabelionato de Notas e de Protestos de Letras e Títulos da
Comarca de Votuporanga, o qual foi objeto de intervenção pela Corregedoria
deste Tribunal de Justiça, afastando-o da titularidade e nomeando a substituta
como interventora, tenha alienado todo seu patrimônio nos anos de 2014 e
2015, antes e no curso da intervenção, dentre eles o imóvel em discussão,
para escapar das sanções pecuniárias ou indenizatórias da perda da
delegação – Situação, ainda, que os valores pagos a títulos de arras e primeira
parcela da aquisição até 24/11/2014 eram da monta de mais de R$ 600.000,00,
mas ainda assim o executado não honrou o cheque exequendo de R$
130.000,00 vencido apenas três dias depois (27/11/2014), reforçando a tese de
que não honraria credor algum – Identificação, ainda, de que o embargante não
aponta fonte de renda e ostenta patrimônio considerável em 2014, com
evolução atípica em 2015, oriunda de 'lucro' com transações imobiliárias,
período em que pagou as parcelas do imóvel do executado – Situação em que
se presume que o embargante conhecia a situação do executado-alienante, e,
mesmo assim, firmou o pacto compromissório de compra – Pacto sem cláusula
de arrependimento e que não foi levado a registro, permanecendo em 'gaveta',
que não tem o condão de atestar a alienação perfeita e acabada ao tempo da
contratação, mas somente quando objeto da averbação, conforme artigo 1.417
do Código Civil, época em que já corria contra o alienante demandas capazes
de reduzi-lo à insolvência – Súmula nº 375 do S.T.J. relativizada com a nova
disciplina processual - Fraude de execução presumida, ficando mantida a
declaração de ineficácia da alienação do imóvel perante o exequente, ora
embargado - SUCUMBÊNCIA RECURSAL – Nova disciplina do Código de
Processo Civil que implica na cumulação sucumbencial em grau recursal,
adotando parâmetros em função do proveito econômico obtido e do trabalho
adicional dos advogados – Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi
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oposto contra sentença prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho
adicional dos advogados se resume na confecção de razões e contrarrazões,
além do acompanhamento processual na instância, arbitrando-se honorários de
R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos do embargado, cumulável com a
de primeiro grau (§§ 2º e 11 do artigo 85) – Sentença mantida – Apelação não
provida.*
(Relator: Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Votuporanga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017)

(05/RI/44)

0022286-46.2012.8.26.0003

-

APELAÇÃO

–

EMBARGOS

DE

TERCEIRO – Decreto de improcedência – Pedido de reforma dos embargantes
– Descabimento – Compromisso de venda e compra do imóvel firmado em 30
de janeiro de 2.007 - Celebração por procurador sem outorga de poder
específico e expresso de alienação – Citação válida em processo de
conhecimento por Oficial de Justiça em 04 de junho de 1.991 – Ausência de
solicitação de certidão junto ao Distribuidor e do Cartório Judicial - Registro de
penhora em 07 de dezembro de 2.009 – Publicidade que produz efeitos "erga
omnes" - Ratificação do negócio em janeiro de 2.013 – Configuração de má fé
representada pela irregularidade do ato anterior que não era perfeito e acabado
e a presença de gravame – Frustração da tentativa prévia de constrição de
ativos financeiros – Insolvência caracterizada - Declaração de ineficácia frente
ao crédito exequendo – Sentença mantida – Recurso improvido
(Relator: Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 07/08/2017)

(05/RI/45) 0005790-53.2009.8.26.0291

- FRAUDE À EXECUÇÃO – Pressupostos:

ação em curso, seja executiva ou condenatória, com citação válida, e
insolvência decorrente da alienação ou oneração – Hipótese em que proposta
e acolhida ação de sonegados em face de herdeiros, a que se seguiu ação
indenizatória para haver os frutos dos bens sonegados – Demanda igualmente
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acolhida para impor o pagamento da indenização – Cumprimento de sentença
iniciado, com penhora do único bem imóvel do devedor – Ausência de registro
da existência da ação no Cartório de Imóveis – Penhora realizada após a
alienação mediante compromisso particular de venda e compra confirmado no
mesmo dia mediante escritura pública não levada a registro – Devedor sujeito a
inúmeras ações no foro de seu domicílio, que se constata mediante simples
pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal – Falta absoluta de cautela, de parte do
adquirente, que não obteve certidões dos feitos ajuizados em nome do devedor
(Lei 7.433/85, art. 1º) – Adquirente que admite a existência das ações, em
assertiva que permite entender que delas tinha conhecimento, e que assumiu o
risco de promover a aquisição apesar delas – Decisão que, no caso concreto,
se amolda à tese orientadora firmada pela Corte Superior no REsp 956.943/PR
(j 20/08/2014) – Sentença que rejeita os embargos de terceiro, mantida.
Apelação não provida.
(Relator: João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaboticabal - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento:
15/08/2017)

(05/RI/46)

1030397-18.2016.8.26.0114 - Apelação – Embargos de Terceiro –

Procedência – Dívida que deu origem à execução contraída muito tempo após
a separação consensual da embargante com o executado – Mantida a decisão
de desconstituição da penhora incidente sobre a parte ideal do bem imóvel
pertencente à embargante – Ônus da sucumbência – Aplicação do princípio da
causalidade – Embargante que não providenciou o registro da averbação no
Cartório de Registro de Imóveis sendo responsável, portanto, pela indevida
constrição na execução – Sentença mantida – Recursos improvidos.
(Relator: Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:
21/07/2017)
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(05/RI/47)

2139049-32.2017.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

MONITÓRIA – CHEQUE – FRAUDE A EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA. O
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. – EXEGESE DA
SÚMULA 375, DO STJ. Diante da ausência dos requisitos, de rigor, a
manutenção da decisão ora recorrida. Ademais, em matéria de fraude à
execução, cabe ao credor o ônus de comprovar a má-fé do terceiro em adquirir
o bem, o que não ocorreu no caso vertente. – RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE –
AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO
ARTIGO 870 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Por tratarem-se de
bens imóveis que devem ser levados em consideração para avaliação, várias
peculiaridades, de rigor, o acolhimento do recurso neste ponto, em específico,
para que a avaliação determinada pelo Juízo de 1º grau seja realizada por
oficial de justiça, observando-se a condição de beneficiário da gratuidade
processual.

–

RECURSO

PROVIDO

NESTE

PONTO.

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA. A responsabilização por litigância de má-fé somente
decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e
intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do Novo
Código de Processo Civil. E, no caso em análise não restou tipificada tal
conduta. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
(Relator: Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 25/09/2017)

(05/RI/48)

1000990-16.2015.8.26.0400

-

RECURSO

DE

APELAÇÃO

–

EMBARGOS DE TERCEIRO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – BEM IMÓVEL
- ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO NÃO REGISTRADA PERANTE O
OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE – PENHORA PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO ATO JUDICIAL - POSSIBILIDADE.
1.

Os

embargos

de

terceiro

foram

corretamente

acolhidos,

sendo

absolutamente irrelevante que o referido ato notarial não tenha sido registrado
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perante o Registro de Imóveis competente. 2. Inexistência de declaração
judicial, no tocante à respectiva posse e propriedade do bem imóvel. 3. Os
referidos atributos constituem o fundamento para a desconstituição da
constrição, que atingiu o patrimônio do terceiro, sem nenhuma relação com o
objeto da execução fiscal. 4. Aplicação, por analogia, da Súmula nº 84 do C.
STJ. 5. Inocorrência de fraude à execução fiscal, porquanto a doação foi
celebrada em 1.987, anteriormente ao aludido processo de cobrança, ajuizado
no exercício de 1.993. 6. Embargos de terceiro, acolhidos. 7. Sentença,
ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte embargada,
desprovido.
(Relator: Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público;
Foro de Olímpia - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento:
15/09/2017)

(05/RI/49)

1004828-88.2016.8.26.0510 - APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de

segurança – Município de Ipeúna – Pretensão de emissão de guia de ITBI –
Escritura de Confissão de Dívida e Outras Avenças entre particulares
registrada no Cartório de Imóveis – Alienação fiduciária de bem imóvel doado
pela Prefeitura Municipal para implantação de indústria com cláusulas
resolutivas – Negativa da Municipalidade sob o argumento de suposto
descumprimento das cláusulas constantes da anterior doação – Motivação da
recusa estranha à incidência do tributo e configuradora de restrição indevida ao
exercício do direito da impetrante - Recurso provido para concessão da ordem
e emissão da guia do tributo.
(Relator: Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/07/2017)

(05/RI/50)

2019537-55.2017.8.26.0000 -AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão

que indefere liminar em Mandado de Segurança – ITBI – Exigibilidade
suspensa por força de concessão de liminar (art. 151, V do CTN) – Pedido de
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expedição de ofício ao CRI para registro da transferência de bem imóvel –
Possibilidade – Decisão reformada – Recurso PROVIDO, com determinação.
(Relator: Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito
Público; Foro de Cubatão - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/07/2017)
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7. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS TABELIÃES E
REGISTRADORES

7.1. RESPONSABILIDADE CIVIL

(05/RCTR/1)

1008806-31.2015.8.26.0309 - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA

DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. Tabelionato de Protesto que não detém personalidade
jurídica e, portanto, incapaz de adquirir direitos e contrair obrigações.
Responsabilidade pelos atos e obrigações cartorárias que pertence ao titular da
serventia. Ação extinta, de ofício, sem julgamento do mérito, em relação ao
Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos de Jundiaí. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide que não caracteriza
cerceamento de defesa. Inutilidade da prova testemunhal requerida. Falsidade
de documento não arguida pela autora no momento oportuno. Preclusão.
Preliminar rejeitada. DANO MORAL. Protesto regular de título de crédito.
Requisitos necessários para a prática do ato notarial verificados. Acordo judicial
e pagamento do débito realizados após a lavratura do protesto. Ônus da
devedora em providenciar a baixa no cartório e arcar com os emolumentos e
despesas respectivas. Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo.
Improcedência da demanda em relação ao titular do cartório. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
(Relator: Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2017)

(05/RCTR/2)

0033921-57.2017.8.26.0000 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação

indenizatória em desfavor de Cartório de Registro de Imóveis de Bragança
Paulista. Julgada procedente. Recurso de apelação. - Responsabilidade civil
extracontratual por dano causado ao usuário na prestação de serviço público
notarial. Compete preferencialmente à Seção de Direito Público, dentre a 1ª e
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13ª Câmaras, o julgamento das ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código
Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias
e fundações; b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado
o disposto no item III.15 do art. 5º da Resolução 623/2013. De mais a mais, o
julgamento de recurso (agravo de instrumento) pela 10ª Câmara de Direito
Privado não enseja a prevenção que não prevalece em sendo a competência
em razão da matéria absoluta. Conflito julgado improcedente para declarar
como competente a 04ª Câmara de Direito Público, à qual os autos devem ser
remetidos para julgamento do recurso interposto.
(Relator: Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Bragança Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2017)

(05/RCTR/3)

2100468-45.2017.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c
pedido de cancelamento de registros imobiliários – Denunciação da lide ao
tabelionato de notas e à tabeliã – Indeferimento – Inconformismo - Inexistência
de elementos que demonstrem que os denunciados tenham o dever legal ou
contratual de indenizar a agravante em eventual procedência da ação – Artigo
125, inciso II, do CPC – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
(Relator: Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:
29/08/2017)

(05/RCTR/4)

2103515-27.2017.8.26.0000

EXECUÇÃO

DE

HONORÁRIOS

-

AGRAVO

PERICIAIS.

DE

INSTRUMENTO.

Processo

Administrativo

disciplinar que ensejou na perda da delegação de tabelionato de notas e
protestos de títulos do agravante. Perícia contábil determinada pelo juízo.
Pretensão do recorrente ao afastamento da obrigação de pagar honorários
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periciais

em

razão

da

possibilidade

de

anulação

do

procedimento

administrativo em razão de futuro julgamento do ROCMS º. 49.982/SP pelo C.
STJ. Inviabilidade. Futura decisão sobre o mérito do processo administrativo a
ser tomada pelo STJ que em nada impede a cobrança da verba devida a título
do pagamento de honorários do perito. Autonomia do crédito referente aos
honorários profissionais. Responsabilidade pelo pagamento dos honorários não
discutida pelo agravante no âmbito administrativo. Ocorrência. Decisão
agravada mantida. Recurso não provido.
(Relator: Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público;
Foro de Americana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2017)

(05/RCTR/5)

0903907-75.2012.8.26.0506 - Apelação – Responsabilidade civil -

Pretensão de indenização de dano moral dirigida ao responsável pelo
Tabelionato de Notas por conta da não efetivação do registro de escritura de
compra e venda, providência que havia se comprometido a realizar Inexistência de comprovação de conduta culposa - Título encaminhado a
registro e restituído em razão de "nota de devolução" – Inviabilidade do registro
por falta do registro do anterior título de aquisição pelo doador – Ciência da
autora quanto a necessidade desta exigência e omissão de providências –
Responsabilidade do tabelião não caracterizada – Nexo causal com o dano
moral reclamado excessivamente ampliado, corroborando para afastamento da
indenização. Sentença de improcedência. Recurso improvido.
(Relator: Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:
19/09/2017)

(05/RCTR/6)

PASSIVA.

2077338-26.2017.8.26.0000
NÃO

PROCEDENTE

OCORRÊNCIA.
POR

-

AÇÃO

SENTENÇA

ILEGITIMIDADE

DE

CONDENATÓRIA

TRANSITADA

EM

PARTE.
JULGADA

JULGADO.

RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE TABELIÃO POR ATO PRATICADO
POR SEU ANTECESSOR. HIPÓTESE EM QUE OPERADOS OS EFEITOS DA
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COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS NOTÁRIOS E
REGISTRADORES QUE NÃO PODE SER OBJETO DE REAPRECIAÇÃO.
DECISÃO

MANTIDA.

INTERCORRENTE.

NÃO

RECURSO

IMPROVIDO.

OCORRÊNCIA.

AÇÃO

PRESCRIÇÃO
CONDENATÓRIA.

SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO APENAS EM 2016, COM O
JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DO VALOR
DA CONDENAÇÃO, ADEMAIS, QUE SE MOSTRA CORRETA. VALOR DE
MERCADO DO IMÓVEL QUE DEVE MESMO SER AFERIDO DURANTE A
LIQUIDAÇÃO

DA

SENTENÇA.

DECISÃO

MANTIDA.

RECURSO

IMPROVIDO.
(Relator: Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017)

(05/RCTR/7)

1005666-32.2016.8.26.0348 - APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR

DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cerceamento de defesa. Inocorrência Desnecessidade de dilação probatória ante à suficiência da prova documental.
Pretensão de indenização pelos prejuízos decorrentes da transferência de
direitos sobre imóvel por instrumento particular de cessão, em que a assinatura
de uma das cedentes foi falsificada. Alegada responsabilidade do tabelião de
notas. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora
afastado. Assinatura falsa com reconhecimento de firma por semelhança. Não
verificada falsidade grosseira. Assinatura falsa atestada por perícia técnica
realizada em inquérito policial destinado à apuração do crime de falso.
Impossibilidade de o funcionário do cartório de notas apurar falsidade em
assinatura reconhecida por semelhança. - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
(Relator: Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Mauá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2017)

(05/RCTR/8)

0048917-73.2012.8.26.0602

-

RESPONSABILIDADE

CIVIL

–

Delegado do Cartório de Notas – Caráter objetivo – Artigo 22 da Lei 8.935/1994
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- Venda de imóvel feita através de procuração, cujo mandante já havia falecido
– Negligência comprovada - Imóvel que já tinha sido desapropriado – Prejuízo
configurado – Indenização limitada ao preço do bem declarado pelos
compradores – Artigo 944 do CC - Recurso provido em parte.
(Relatora: Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento:
15/09/2017)

(05/RCTR/9)

0008464-30.2011.8.26.0001 - RESPONSABILIDADE CIVIL. Cartório

de Registro Civil. Reconhecimento de firma mediante assinatura falsificada.
Legitimidade passiva ad causam do Oficial titular à época dos fatos. Serventia
não possui personalidade jurídica. Responsabilidade não se transmite aos
Oficiais posteriores. Precedentes. Sentença anulada para a citação do Oficial
correto. Recurso prejudicado.
(Relatora: Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2017)

(05/RCTR/10)

1005536-83.2014.8.26.0066 - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação

reparatória por danos morais e materiais fundada em suposto erro funcional
perpetrado pelo responsável do 2º tabelião de Notas e Protesto de Letras e
Títulos de Barretos - Inteligência dos artigos 22 da Lei 8.935/94 - Aventada
existência de firma falsificada em contrato de compra e venda de área do clube
com terceiro interessado que resultou no ingresso por parte deste de ação de
execução de título extrajudicial - Sentença de improcedência - Cabimento Autenticidade de assinatura do segundo requerente reconhecida por perícia
técnica grafotécnica - Dever de indenizar bem afastado - Apelo desprovido.
(Relator: Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Barretos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2017)

90

(05/RCTR/11)

1005934-80.2015.8.26.0038 - Apelação. Responsabilidade civil.

Preliminares. Nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido
formulado de forma genérica, sem indicação expressa dos fatos ou provas a
ser produzidas. Ilegitimidade passiva do Estado do Paraná. Matéria que integra
o mérito da lide. Declaração de nulidade da procuração lavrada por tabelião e
da

escritura

de

compra

e

venda

do

imóvel

adquirido

pelo

autor.

Responsabilidade objetiva do delegatário de serviço público reconhecida.
Irrelevância da discussão acerca da culpa do agente em relação à fraude
ocorrida. Estado que responde solidariamente pelos danos causados por seus
agentes, nos termos do art. 37, §6º, da CF. Danos materiais. Ressarcimento
dos danos emergentes relativos ao negócio desfeito. Restituição dos valores
pagos pelo autor que se impõe. Danos morais. Hipótese que ultrapassou o
mero dissabor cotidiano. Autor que perdeu o imóvel adquirido por meio de
procuração pública declarada nula após longo e desgastante processo judicial.
Valor indenizatório mantido. Correção monetária e juros de mora. Necessidade
de observância ao disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n.
11.960/09. Recurso do Estado do Paraná parcialmente provido e recurso
adesivo do tabelião improvido.
(Relator: Hamid Bdine; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Araras - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017)

(05/RCTR/12)

0219814-87.2009.8.26.0005

-

AÇÃO

INDENIZATÓRIA

–

PRELIMINARES – Responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro –
Descabimento – Demanda não se trata de específica questão registraria –
Remessa à Vara de Registros Públicos – Impertinência – Atividade notarial é
exercida por meio de delegação – Art. 236, §1º, da CR/88 – Delegatário é
quem deve responder pelas consequências decorrentes do serviço por ele
capitaneado – Responsabilidade do tipo objetiva – Art. 37, §6º, da CR/88 – Art.
22, da Lei nº 8.935/94 – Precedentes do STJ – Processo regular, com trâmite
no juízo competente – Remessa ao juízo do pagamento – Inaplicabilidade –
Demanda não pretende exigir o cumprimento da obrigação revelada no título –
Incompetência do tipo relativa, sem apresentação oportuna de exceção –
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Preclusão – Preliminares afastadas. AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transferência
da responsabilidade para órgãos de proteção do crédito – Descabimento –
Órgãos que trabalham com informações a eles fornecidas – Caso concreto em
que nada contribuíram para a superveniência do dano – Prejuízo decorrente do
exercício da atividade notarial quando deixou de cumprir o quanto determina a
Lei nº 9.492/97, art. 9º e par. único – Protesto realizado antes do vencimento –
Entendimentos desta Corte – Sentença mantida, ainda que por outro
fundamento. Recurso desprovido.
(Relator: João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/09/2017)

(05/RCTR/13)

1003614-11.2016.8.26.0624 - NULIDADE DE ATO JURÍDICO –

Autora que visa à anulação da escritura de divórcio consensual lavrada perante
Cartório demandado – Sentença que declarou a ilegitimidade passiva do
Cartório para a ação e declarou a decadência da pretensão da autora –
Recurso da interessada – Descabimento – Responsabilidade por atos notariais
só pode ser deduzida contra o oficial de registro responsável pelo Ofício ou
Tabelião onde lavrado – Ilegitimidade passiva do Tabelionato requerido
mantida – Autora que, embora representada no ato do divórcio pelo excônjuge, advogado e agora falecido, não experimentou prejuízo pelo
desfazimento do vínculo marital diante da ausência de bens comuns do casal a
serem partilhados – Inexistência de vício legal a invalidar este ato – Pretensão
deduzida visando ao exercício de direitos hereditários sobre os bens do de
cujus, a que entende fazer jus, sem sustentação – Ainda que se considere
haver vício de vontade da autora, a anulação da escritura de divórcio
consensual está abarcada pela decadência, porquanto ajuizada esta ação
passados mais de quatro anos da lavratura do ato – Recurso desprovido.
(Relator: Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Tatuí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017)
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(05/RCTR/14)

0207868-56.2011.8.26.0100 - Ação de indenização proposta por ex-

servidor de cartório extrajudicial, não optante pelo regime celetista, sob
fundamento de injusta ruptura de seu contrato de trabalho – Pretensão de
responsabilização do atual Oficial de Registro pelo passivo trabalhista –
Competência da Justiça Comum Estadual – Inexistência de nulidade do ato de
citação, bem como de cerceamento de defesa - Legitimidade passiva do atual
Oficial de Registro – Descabimento de denunciação da lide aos anteriores
Oficiais de Registro (titular e interino) da Serventia – Autor que não faz jus, no
entanto, às verbas remuneratórias e indenizatórias pleiteadas (licenças-prêmio;
quinquênios sobre os vencimentos integrais e indenização com base no
Provimento CG nº 14/91) – Sentença de procedência parcial da ação –
Preliminares afastadas - Desprovimento do recurso do autor – Provimento do
recurso do réu para o decreto de improcedência da ação.
(Relator: Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito
Público; Foro Central Cível - 22ª Vara Cível; Data do Julgamento:
04/09/2017)

(05/RCTR/15)

1003437-33.2016.8.26.0564 – RECURSO DE APELAÇÃO –

DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
OMISSÃO – PROTESTO DE CDA E NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. 1. Cuida-se de ação comum pela qual o autor requer a
anulação da CDA e de seu protesto junto ao 2º Tabelião de Protesto de Letras
e Títulos de São Bernardo do Campo, bem como a exclusão do seu nome no
SERASA e no cadastro de proprietários de veículo do DETRAN/SP e o
pagamento de indenização pro danos morais – decorrentes de lançamento
referente a IPVA do ano de 2015 de veículo que não é de sua propriedade. 2.
Documentos que comprovam a inexistência de relação jurídico-tributária,
porquanto

o veículo foi adquirido mediante fraude em contrato

de

financiamento. 3. Caracterizada a ilegalidade da conduta estatal, mesmo após
o reconhecimento da fraude e, portanto, da inexistência de relação jurídicotributária, enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, fixada no valor de R$10.000,00. Recurso provido.
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(Relator: Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/08/2017)

(05/RCTR/16)

1005708-21.2014.8.26.0132 - Apelação – Reparação de dano moral

– Título pago após notificação - Protesto lavrado – Ilegitimidade passiva do
cartório extrajudicial reconhecida de ofício – Pagamento do título antecipado –
Falha do serviço que não reconheceu o pagamento antecipado - Dano moral
caracterizado – Sentença mantida em parte – Extinção do processo com
relação ao cartório extrajudicial e recurso não provido quanto ao réu pessoa
física.
(Relatora: Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16ª Câmara de
Direito Privado; Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
15/08/2017)

7.2. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

(05/RATR/1)

0057034-23.2012.8.26.0224 - Ação ordinária. Indenização por danos

material e moral. Escritura pública de venda e compra de bem imóvel. Valor do
ITBI depositado junto ao Tabelionato de Notas. Notificação pela Fazenda
Municipal do imposto não recolhido. Inscrição em dívida ativa. Titular do serviço
extrajudicial

que

se

apropriou

indevidamente

do

valor

do

imposto.

Responsabilidade da Fazenda Estadual. Ressarcimento do prejuízo material.
Cabimento. Juros de mora e correção monetária pelos critérios da Lei
11.960/09. Dissabores que não configuram dano indenizável. Dano moral
afastado. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda do Estado
parcialmente provido.
(Relator: Carlos Violante; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público;
Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/07/2017)
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(05/RATR/2)

0061765-38.2011.8.26.0114 - Apelação – Cobrança – Despesas de

locação – Recurso redistribuído à 20ª Câmara Extraordinária de Direito
Privado, por força da Resolução nº 737/2016 – Contrato de locação de imóvel
para funcionamento do Cartório de Registro Civil, firmado na vigência do
contrato anterior, pelo ocupante Interino no Cargo de Oficial, por sua conta e
risco - Inexistência de obrigatoriedade de assunção do contrato pelo Oficial que
foi designado posteriormente como titular – Ônus pelo pagamento da verba da
rescisão da locação que deve ser suportado por quem firmou o contrato –
Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.
(Relator: Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 20ª Câmara Extraordinária
de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª. Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/07/2017)

(05/RATR/3)

0020206-45.2017.8.26.0000

-

CONFLITO

NEGATIVO

DE

COMPETÊNCIA. Ação de indenização movida por ex-funcionário estatutário
contra

tabelião.

Delegação

pública

de

serviço.

Questão

atinente

à

administração e gestão do tabelionado e em relação a seus servidores
estatutários. Competência das Varas de Fazenda Pública. Precedentes desta
C. Câmara Especial na interpretação do artigo 35, inciso I, do Código Judiciário
do Estado de São Paulo. Conflito julgado procedente. Competência do MM.
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Carlos, ora suscitado.
(Relator: Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São
Carlos - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2017)

(05/RATR/4)

1000034-62.2016.8.26.0077 - ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.

Servidor de Cartório Extrajudicial. Demissão por justa causa. Alegação de
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e
igualdade no curso do procedimento administrativo. Questões não abordadas
na peça vestibular. Impossibilidade da inovação em sede recursal. Art. 329 do
CPC/15. Tema inclusive já tratado em mandado de segurança anterior.
Precedente. Decisão que aplicou a penalidade que se mostra bem
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fundamentada e amparada por provas não especificamente impugnadas.
Inviabilidade de se adentrar o mérito da decisão administrativa. Direito apenas
aos valores relativos às licenças-prêmio não usufruídas e quinquênios,
observada a prescrição quinquenal. Responsabilidade do atual titular pelo
passivo funcional. Precedentes desta E. Corte. Sentença parcialmente
reformada. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte.
(Relatora: Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público;
Foro de Birigui - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2017)

(05/RATR/5)

1000054-96.2017.8.26.0116 - AÇÃO REGRESSIVA. CARTÓRIO

EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO DO NOVO TITUULAR DA SERVENTIA,
PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, POR PASSIVO TRABALHISTA
ORIGINADO NO PERÍODO DA DELEGAÇÃO DO ANTERIOR OCUPANTE DO
CARGO.

CADA

TITULAR

DE

SERVENTIA

EXTRAJUDICIAL

É

RESPONSÁVEL PELOS CONTRATOS DE TRABALHO QUE EFETIVA,
SENDO DESCABIDA A TRANSFERÊNCIA DE TAL ÔNUS AO NOVO
TITULAR.

MALGRADO

O

RECONHECIMENTO

DA

SUCESSÃO

TRABALHISTA PERANTE A JUSTIÇA LABORAL, E BEM A MANUTENÇÃO
DO VÍNCULO

EMPREGATÍCIO, PELO NOVO

DELEGADO,

COM O

SERVIDOR, APÓS A NOVA INVESTIDURA, É RESPONSÁVEL O ANTERIOR
TITULAR PELOS DÉBITOS RELATIVOS AO PERÍODO EM QUE OCUPOU O
CARGO. INVESTIDURA DO NOVO TITULAR QUE SE DÁ A TÍTULO
ORIGINÁRIO,

POR

OUTORGA

DA

DELEGAÇÃO

PELO

ESTADO,

INEXISTINDO VÍNCULO DERIVADO DE SUCESSÃO DIRETAMENTE ENTRE
O DELEGADO ANTERIOR E O SUBSEQUENTE. QUESTÃO ATINENTE À
DENUNCIAÇÃO DA LIDE, OUTROSSIM, QUE FORA OBJETO DE OMISSÃO
PELA DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. PONTO
OMISSO DA SENTENÇA SOBRE O QUAL NÃO SE CONFIGURA COISA
JULGADA. POSSIBILIDADE, POIS, DE DISCUSSÃO DO TEMA PELA VIA
REGRESSIVA. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.

96

(Relator: Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Campos do Jordão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/09/2017)

(05/RATR/6)

2036237-09.2017.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA EM VIRTUDE DO NÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS À
CARTEIRA

DA

SERVENTIA

–

DESCONSIDERAÇÃO

INVERSA

DA

PERSONALIDADE JURÍDICA DO TABELIÃO. Decisão que indeferiu o pedido
de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado.
Insurgência do exequente. Descabimento. Impossibilidade do pedido, uma vez
que o cartório extrajudicial é desprovido de personalidade jurídica própria.
Precedente do C. STJ. Não bastasse isso, o mero inadimplemento com
eventual dificuldade executiva, por si só, não autorizaria a desconsideração da
personalidade

jurídica.

Necessidade

de

prova

efetiva

do

abuso

da

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial (art. 50, CC). Decisão mantida. Recurso desprovido.
(Relator: Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito
Público; Foro de Cafelândia - Vara Única; Data do Julgamento: 09/08/2017)

7.3 RESPONSABILIDADE CRIMINAL

(05/RCrimTR/1)

0009208-83.2015.8.26.0292 - Utilização indevida de selo de

tabelião verdadeiro em proveito próprio. Artigo 296, § 1º, inciso II, do C. Penal.
Réu que, obrando com o propósito de liberar ciclomotor apreendido, apresenta,
para a Autoridade Policial, nota fiscal falsa, na qual apôs, em hipótese de
reutilização clara, selo público verdadeiro, o que fez com vistas a emprestar
ares de legitimidade ao suposto procedimento de autenticação do documento.
Prova oral hábil. Relatos das testemunhas de acusação coerentes e seguros.
Declarações da testemunha de defesa, cunhado do réu, inábeis a infirmar a
veracidade dos fatos narrados na denúncia. Versões exculpatórias isoladas.
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Dolo bem evidenciado. Condenação bem decretada. Penas mínimas.
Substituição e regime aberto, por ora, adequados. Apelo improvido.
(Relator: Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal;
Foro de Jacareí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2017)

7.4. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

(05/RATTR/1)

0038362-29.2011.8.26.0053

-

REMESSA

NECESSÁRIA

E

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Município de São Paulo – Serviços
cartorários (registrais e notariais) – Incidência do ISSQN – Possibilidade –
Serviço de natureza pública, mas cuja prestação se dá em caráter privado, por
delegação do Poder Público – Precedentes do STF – Discussão acerca da
base de cálculo – Impossibilidade de cobrança sobre o valor bruto auferido a
título de emolumentos pelo contribuinte – Precedentes desta Corte – Ação
julgada procedente, porém mediante fundamentos diversos da sentença –
RECURSOS IMPROVIDOS.
(Relator: Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/08/2017)

(05/RATTR/2)

0005821-13.2014.8.26.0125 - TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO

DECLARATÓRIA – ISS – MUNICÍPIO DE CAPIVARI – SERVIÇOS
NOTARIAIS – COISA JULGADA. Sentença que julgou improcedente a ação.
Apelo da autora. ILEGITIMIDADE ATIVA – OCORRÊNCIA. A serventia
extrajudicial não possui personalidade jurídica – Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça – No caso, a autora pleiteia a declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária, ante a existência de acórdão desta C. Câmara que
afastou a incidência de ISS sobre serviços notariais – Contudo, tal acórdão diz
respeito ao Oficial de Registro anterior, tendo a atual Oficial recebido a outorga
de delegação anos após o trânsito em julgado da referida decisão – Coisa
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julgada que produz efeitos apenas ao titular que ajuizou a ação, e não à
serventia em si – Ilegitimidade ativa da atual Oficial de Registro – Sentença
mantida por fundamento diverso. HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos
termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil de 2015 - Possibilidade
- Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada Aplicação conjunta com a Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da
profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável,
respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$
1.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00 - Sentença mantida – Recurso
desprovido.
(Relator: Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro de Capivari - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2017)

(05/RATTR/3)

1051401-03.2016.8.26.0053 - Apelação. Mandado de Segurança.

ITCMD. Tabelião incluído como responsável solidário no AIIM, em conjunto
com a contribuinte. Cobrança de diferença de ITCMD em razão de ter sido
atribuído ao imóvel o valor constante do ITR, enquanto a Fazenda entende que
a base de cálculo deveria ser o valor de mercado do bem. Impossibilidade.
Ademais, responsabilidade do tabelião que é supletiva, e não solidária, apenas
podendo ser cobrado no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento
da obrigação pelo contribuinte. Sentença denegatória da segurança reformada.
Recurso provido.
(Relator: Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 31/07/2017)

(05/RATTR/4)

2204294-24.2016.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISS

– Itapecerica da Serra – Alegação de ilegitimidade passiva - Reconhecimento
da ilegitimidade passiva do 1º Tabelião de Notas – Ausência de personalidade
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jurídica – Bem imóvel oferecido pelo executado – Recusa por parte da
Municipalidade – Ordem legal deve ser respeitada - Ausência de prejuízo
comprovado ao devedor e execução que se dá no interesse do credor –
Recusa justificada por parte da Fazenda Pública – Precedentes – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(Relatora: Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito
Público; Foro de Itapecerica da Serra - SAF - Serviço de Anexo Fiscal;
Data do Julgamento: 10/08/2017)

(05/RATTR/5)

2037643-65.2017.8.26.0000 - EXECUÇÃO FISCAL – ISS –

Atividade notarial – Cobrança em face de preposta designada para executar
interinamente o expediente do cartório na vacância de tabelião regularmente
nomeado – Descabimento – Hipótese em que somente o notário delegado
mediante concurso público de provas e títulos, bem como a própria
administração, são os responsáveis tributários pela execução dos serviços –
Na ausência de tabelião, toda a renda do cartório é revertida para o Estado,
sendo o preposto remunerado compativelmente com o funcionalismo público –
Entendimento do CNJ – Ilegitimidade passiva reconhecida – Recurso provido.
(Relatora: Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/09/2017)
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8. USUCAPIÃO

(05/USU/1)

2105647-57.2017.8.26.0000 - USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA.

DOCUMENTOS E CERTIDÕES ESSENCIAIS. Insurgência contra decisão que
determinou a juntada de matrícula do imóvel, além de planta e memorial
descritivo. Certidões do Cartório de Registro de Imóveis estão compreendidas
no benefício da gratuidade da Justiça (art. 98, §1º, IX, CPC). Expedição que
deverá ser requerida de ofício. Memorial descritivo e planta do imóvel que
podem ser substituídos por croqui, a ser elaborado pela própria parte para que
seja possível delimitar satisfatoriamente o imóvel. Na eventual necessidade de
complementação com memorial descritivo e planta do imóvel, estes poderão
ser substituídos por prova pericial, a ser custeada pelo Estado. Recurso
provido em parte.
(Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapevi - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017)

(05/USU/2)

2133299-49.2017.8.26.0000 - Agravo de instrumento. Ação de

usucapião. Determinação imposta para complementação da petição inicial, com
documentos considerados essenciais. Autores beneficiários da gratuidade da
justiça. Aplicação do artigo 98, § 1º, inciso VI, do CPC. Certidões do Cartório
de Registro de Imóveis e ofício ao distribuidor. Cabe ao Juízo obter referidas
certidões que entenda necessárias, quando a parte é beneficiária da gratuidade
processual. Comprovação de pagamento de IPTU, incidente sobre o imóvel
usucapiendo. Área sem inscrição municipal para efeitos fiscais, bem como
matrícula própria. A manutenção da exigência de apresentação de documentos
inacessíveis à parte hipossuficiente, inviabilizaria o acesso à justiça. Agravo
provido.
(Relator: Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Caraguatatuba - 1° Vara Cível; Data do Julgamento:
08/08/2017)
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(05/USU/3)

0003456-67.2012.8.26.0347 - AÇÃO DE USUCAPIÃO. Sentença de

procedência. Recurso redistribuído pela Resolução nº 737/2016. Apela o
Ministério Público sustentando, inclusive em reiteração de agravo retido, ser o
bem de domínio público, insuscetível de prescrição aquisitiva. Descabimento. A
prova de titularidade incumbiria ao ente público. A própria Municipalidade
declara não ter interesse na área. A suposta enfiteuse celebrada com a Mitra
Diocesana de São Carlos, sobre a área, transferiu apenas os direitos
possessórios, não chegando a sequer se aperfeiçoar o registro. Autores
demonstram estar na posse do imóvel há mais de 15 anos, preenchendo os
requisitos do art. 1.238 do Código Civil. Recursos de agravo retido e de
apelação improvidos.
(Relator: James Siano; Órgão Julgador: 20ª Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Matão - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/09/2017)

(05/USU/4)

2090937-32.2017.8.26.0000 - USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA

GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SUA INTEGRALIDADE – DETERMINAÇÃO
DE JUNTADA DE CERTIDÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO – Agravantes
beneficiários da gratuidade da justiça – Benefício que isenta o pagamento de
emolumentos devidos a registradores em decorrência de ato notarial
necessário à continuidade do processo judicial – Art. 98, § 1º, IX, do CPC/2015
– Certidão que deve ser solicitada diretamente pelo juízo "a quo" –
Precedentes – Ausência de fundamento para que a gratuidade da justiça não
seja deferida em toda sua extensão – Decisão reformada – RECURSO
PROVIDO.
(Relatora: Angela Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2017)

(05/USU/5)

0004310-02.2012.8.26.0108 - POSSE – Reintegração de posse –

Decisão judicial que julgou parcialmente procedente a demanda, determinando
a reintegração de posse, declarando a perda, em desfavor da ré, de todas as
prestações que eventualmente tenha pago do financiamento – Alegação de
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falta de interesse de agir, exercício de posse de boa-fé, cumprimento da função
social e uso por pessoa idosa (aposentada por invalidez) – Descabimento –
Comprovação da propriedade e da posse indireta pela autora – Ré que deixa
de arrolar a pessoa que lhe transferiu a posse e não apresenta documento a
demonstrar que a posse do indicado possuidor anterior efetivamente ocorrera –
Inexistência de boa-fé da ré – Ausência de contraprestação desde o momento
em que adentrou no imóvel discutido, sem a anuência da proprietária e
possuidora indireta, e sem comprovar tenha tentado regularizar sua situação –
Inversão da posse ocorrida (CC, art. 1.202), seja com o notificação, ou com a
citação nesta demanda – Ainda que se quisesse discutir sobre usucapião, a
matéria estaria prejudicada diante do reconhecimento da ausência de posse de
boa-fé – Direito à posse não deve ceder à função social da propriedade –
Violação de direito de outrem – Regras do Sistema Financeiro da Habitação,
com escopo social (e não lucrativo) e, por isso, o exato e pontual adimplemento
das prestações é imprescindível – Embora se reconheça falhas no sistema
existente, eventual mudança deve ser realizada pelas vias próprias, e não com
as próprias mãos – R. sentença mantida, não havendo razão para obstar seus
efeitos – Recurso de apelação não provido. Dispositivo: Negam provimento ao
recurso.
(Relator: Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/09/2017)

(05/USU/6)

0006867-59.2015.8.26.0268 - Apelação. Usucapião. Autor sem

condições financeiras de providenciar a documentação exigida pelo Juízo.
Gratuidade concedida em primeiro grau. Honorários pericias que são
compreendidos pela benesse. Possibilidade de produção da documentação
necessário em Juízo. Sentença anulada. Recurso provido.
(Relator: Hamid Bdine; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Itapecerica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 27/07/2017)
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(05/USU/7)

2043705-24.2017.8.26.0000 - USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO –

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SUA INTEGRALIDADE
– DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO
DO IMÓVEL – Dispensabilidade de apresentação da planta e do memorial
descritivo, uma vez que não são exigidos por lei, para o ajuizamento da ação
de usucapião de imóvel urbano – Documentos apresentados na inicial que bem
identificam o imóvel usucapiendo – Perfeita individualização do imóvel que, se
o caso, poderá ser sanada com perícia judicial a ser custeada pelo Estado –
Agravante beneficiário da gratuidade da justiça – Benefício que isenta o
pagamento de honorários periciais – Art. 98, § 1º, VI, do CPC/2015 –
Precedentes desta Col. Câmara – Ausência de fundamento para que a
gratuidade da justiça não seja deferida em toda sua extensão – Decisão
reformada – RECURSO PROVIDO.
(Relatora: Angela Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:
15/08/2017)

(05/USU/8)

0080931-33.2013.8.26.0002 - Restauração de autos de ação de

despejo. Contrato de locação verbal. Réu que negou ter realizado referido
contrato. Único documento contendo a assinatura do réu, contendo o "de
acordo" do réu, e comprovando a locação em março de 2006, que foi
submetido à perícia grafotécnica, com a conclusão de ser mesmo do réu
referida assinatura. Ação de despejo ajuizada em 2011. Réu que ajuíza
usucapião do mesmo imóvel em 2013. Ausência de prejudicialidade. Ação de
usucapião ajuizada posteriormente e comprovada a assinatura do réu no
documento de 2006, que comprovou a locação. Procedência do despejo que
deve ser mantida diante da validade do pacto. Irmão do réu que é parte
ilegítima para figurar neste processo, o que já foi reconhecido nos embargos de
terceiro por ele ajuizado. Em cumprimento desta sentença, já houve notícia de
desocupação do imóvel. Apelo improvido.
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(Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:
06/07/2017)

(05/USU/9)

4006542-37.2013.8.26.0510 - Apelação cível. Ação de usucapião.

Instrumento particular de compromisso de compra e venda de cessão de direito
dos imóveis descritos na inicial, objetos da usucapião. Aquisição pelos autores
dos direitos sobre os imóveis diretamente dos proprietários anteriores. A
pretensão dos autores na somatória da posse anterior dos cedentes, com fulcro
no art. 1207 do Código Civil, descabe no caso, considerando serem aqueles
proprietários. As posses a ser somadas devem ser contínuas, sem interrupção
ou solução. Devem ser homogêneas, vale dizer, ter as mesmas qualidades,
para gerar os efeitos positivos almejados. Ainda que de início os autores,
isoladamente, não tivessem o tempo necessário para a prescrição aquisitiva, é
plenamente possível a aquisição do tempo necessário para o reconhecimento
da usucapião no transcorrer da lide. Por outro lado, imprescindível a realização
de prova pericial, conforme requerido na inicial, a fim de averiguar a área
usucapienda, sendo inviável o julgamento conforme o estado da lide. Sentença
anulada para que os autos retornem à origem, oportunizando ao autor a
realização de perícia. Apelo provido, com observação.
(Relator: Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Rio Claro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2017)

(05/USU/10)

0117554-35.2009.8.26.0100 - ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" –

Legitimidade passiva – Configuração – Parte que figura no registro de imóvel –
Inteligência do art. 942, do CPC/73 – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.
USUCAPIÃO – Presença dos requisitos necessários para a caracterização –
Alegação de imóvel público – Afastamento diante da quitação do valor do
financiamento – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do
"decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.
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(Relator: Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento:
15/08/2017)

(05/USU/11)

1005772-96.2015.8.26.0099 - Apelação – Ação de Reintegração de

Posse – Área pública – Cerceamento de defesa não configurado – Processo
administrativo de desapropriação que não é documento essencial –
Desapropriação devidamente registrada na matrícula do Registro de Imóveis
desde 1988 - Ocupação que não induz posse - Impossibilidade de usucapião –
Ressarcimento das despesas com a utilização do imóvel e indenização por
benfeitorias indevidas - Sentença de procedência mantida – Apelo desprovido.
(Relatora: Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro
de Bragança Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2017)

(05/USU/12)

0024428-63.2005.8.26.0554 - Apelação – Ação reivindicatória de

posse – Embora o compromissário-comprador com o contrato registrado no
Registro de Imóvel tenha legitimidade para propor ação reivindicatória, houve
cessão dos direitos sobre o mesmo bem antes deste registro, exercendo os
cessionários, desde então, a posse sobre imóvel de forma mansa e pacífica,
por tempo hábil à declaração de domínio pela usucapião, como reconhecido no
feito em apenso – Sentença reformada – Recurso a que se dá provimento.
(Relator: Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
30/08/2017)

(05/USU/13)

1006009-07.2016.8.26.0161

USUCAPIÃO

–

AUSÊNCIA

DE

-

REGISTRO

PARTE

DOS

DE

IMÓVEIS

-

COPROPRIETÁRIOS

REGISTRAIS NO PÓLO PASSIVO DA LIDE – QUESTÃO PROCESSUAL,
QUE ESCAPA À ANÁLISE DO REGISTRADOR – VÍCIO QUE NÃO MACULA
A CARTA DE SENTENÇA – REGISTRO DEVIDO. Títulos judiciais não
escapam à qualificação registral. Todavia, a qualificação limita-se a questões
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formais. Não compete ao Sr. Registrador recusar registro com base em
suposta nulidade do procedimento, por não constar parte dos proprietários
registrais no pólo passivo da lide. O caráter originário da aquisição por
usucapião obsta questionamentos acerca da continuidade registral. Recurso
provido.
(Relator: Pereira

Calças;

Órgão

Julgador:

Conselho

Superior

de

Magistratura; Foro de Diadema - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:
15/08/2017)

0014695-40.2007.8.26.0510

(05/USU/14)

-

Processo

redistribuído

em

cumprimento à Resolução 737/2016 e à Portaria 1/2016. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. Art. 1.238, parágrafo único, do CC. Imóvel usucapiendo
com 27,38 m² de área. Sentença que julgou a ação improcedente, pois o
imóvel usucapiendo não possuiria a metragem mínima necessária para seu
registro nos termos da Lei de Parcelamento do Solo. Todavia, é possível a
aquisição originária de imóvel com área inferior ao módulo urbano.
Precedentes deste e. TJSP. Usucapião extraordinária qualificada pela moradia.
Requisitos

preenchidos.

Sentença

reformada.

Recurso

provido

com

determinação de expedição de mandado para que o Oficial de Registro de
Imóveis competente providencie o regular registro do título judicial.
(Relator: Teixeira Leite; Órgão Julgador: 28ª Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Rio Claro - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/09/2017)

(05/USU/15)

2133299-49.2017.8.26.0000 - Agravo de instrumento. Ação de

usucapião. Determinação imposta para complementação da petição inicial, com
documentos considerados essenciais. Autores beneficiários da gratuidade da
justiça. Aplicação do artigo 98, § 1º, inciso VI, do CPC. Certidões do Cartório
de Registro de Imóveis e ofício ao distribuidor. Cabe ao Juízo obter referidas
certidões que entenda necessárias, quando a parte é beneficiária da gratuidade
processual. Comprovação de pagamento de IPTU, incidente sobre o imóvel
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usucapiendo. Área sem inscrição municipal para efeitos fiscais, bem como
matrícula própria. A manutenção da exigência de apresentação de documentos
inacessíveis à parte hipossuficiente, inviabilizaria o acesso à justiça. Agravo
provido.
(Relator: Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Caraguatatuba - 1° Vara Cível; Data do Julgamento:
08/08/2017)

(05/USU/16)

0039357-44.2011.8.26.0602

-

AÇÃO

DE

USUCAPIÃO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO. ARTS. 267, I E 284, CPC/1973. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. A INICIAL CHEGOU A SER ADMITIDA, COM A CITAÇÃO DO
TITULAR DE DOMÍNIO, DOS CEDENTES DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS
E FAZENDAS PÚBLICAS. CONTESTAÇÕES APRESENTADAS. DIVERSOS
DOCUMENTOS

EXIGIDOS

PELO

MAGISTRADO

QUE

NÃO

SÃO

INDISPENSÁVEIS À ADMISSIBILIDADE DA INICIAL. FORMULAÇÃO DE
MUITAS EXIGÊNCIAS, DIFICULTANDO O ATENDIMENTO PELA PARTE.
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE SÃO
SUFICIENTES, EM PRINCÍPIO, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. NECESSIDADE, PORÉM, DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE
PARA CITAÇÃO DO SUPOSTO POSSUIDOR DO IMÓVEL USUCAPIENDO,
DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS
HERDEIROS DO GENITOR DO AUTOR/APELANTE OU CITAÇÃO DOS
REFERIDOS INTERESSADOS, E DE REMESSA DOS AUTOS AO OFICIAL
DE REGISTRO DE IMÓVEIS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA PARA
ANULAR A SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO.
(Relator: Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento:
08/08/2017)
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(05/USU/17)

3003782-75.2013.8.26.0238 - Reintegração de posse - Servidão de

passagem invocada pela autora - Passagem nos fundos do imóvel através de
acesso pelo imóvel do réu - Obras realizadas pelo réu e passagem obstruída Servidão não constituída mediante declaração expressa dos interessados e
subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis, ou em ação de
usucapião - Hipótese de passagem forçada não caracterizada, se o imóvel da
autora não é encravado e faz frente para avenida - Impedimento de o Judiciário
constranger o réu a se submeter à vontade da autora - Servidão de passagem
interpretada "stricti júris" e, na dúvida, decidida contra a servidão - Atos de
tolerância do réu que não induzem servidão e posse a ser protegida - Recurso
da autora desprovido.
(Relator: Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Ibiúna - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/07/2017)

(05/USU/18)

3001131-20.2013.8.26.0481 - AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS

DEVOLUTAS. VÍCIO NA ORIGEM DA CADEIA REGISTRAL. 1. Ainda que
possa ter havido vício na cadeia registral, tal fato não afeta o direito de
propriedade dos particulares, ocupantes das terras. 2. O vício ocorreu há 150
anos, quando ainda possível aquisição de bens públicos por meio do
usucapião. O Estado não provou que as terras em questão eram devolutas. 3.
O Estado não pode agir de forma contraditória. O equívoco no registro de
imóvel é de sua responsabilidade. Não o percebeu a tempo e permitiu
sucessivas transferências, tomadas por regulares pelos compradores, que
obtiveram a propriedade, então, mediante justo título e boa-fé. O Estado, além
disso, cobrou imposto das terras por anos. 4. Inadmissibilidade, pela verdade
formal colhida, de o Estado tomar as terras tidas como particulares há mais de
cento e cinquenta anos. Improcedência mantida pelos fundamentos da
sentença. Observação - Honorários advocatícios devem obedecer aos
parâmetros do art. 85, § 3º CPC - Definição do percentual mínimo (incisos I a V
do §3 do art. 85) ocorrerá após demonstração do valor atualizado da terra nua
declarado no ITR de 2013, o que deve ser realizado na instância originária –
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Recurso parcialmente provido para tal fim. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(Relator: Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Epitácio - 2ª. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 21/09/2017)

(05/USU/19)

0003407-78.2013.8.26.0189 - Apelação – usucapião extraordinária –

Imóvel adquirido pela autora, de particular, por meio de contrato de venda e
compra "de gaveta" – Bem de propriedade da COHAB – Ausência de citação
do titular dominial do imóvel – Vício insanável – Construção da autora que
extrapolou os limites do lote adquirido, e que pretende usucapir, incidindo sobre
terreno destinado a área de lazer da população – Bem de domínio público
insuscetível de usucapião – Feito anulado de ofício desde a citação, em razão
do vício de citação, com observação.
(Relator: Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Fernandópolis - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
23/08/2017)

(05/USU/20)

2030333-08.2017.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Usucapião – Decisão que determinou a citação de todos os herdeiros –
Insurgência da autora – Imóvel que teria sido destacado de área maior –
Grande divergência nos autos a respeito do atual proprietário do imóvel – Autor
beneficiária da Justiça gratuita - Necessidade de expedição de ofício ao
Cartório de Registro de Imóveis para se aferir a atual titularidade do imóvel
descrito em levantamento topográfico - Decisão parcialmente reformada –
Preliminares rejeitadas, recurso parcialmente provido.
(Relator: Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2017)
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(05/USU/21)

0012319-83.1999.8.26.0309 - Reivindicatória – Redistribuição

determinada pela Resolução 737/2016 – Réus que tentaram obter o título de
domínio das áreas ocupadas e somente um deles obteve êxito – Sentença do
vencedor parcialmente desconstituída, apenas para excluir o imóvel dos
autores, em razão da falta de citação deles na ação em que se discutiu a
usucapião – Falta de citação que configura vício insanável - Indenização por
perdas e danos cabível, em razão da falta de fruição do bem – Pedido de
indenização formulado pelos réus de indenização pelas plantações existentes
no terreno, todavia, que não comporta acolhimento – Trata-se de terreno sem
construção, situado às margens da rodovia Anchieta e que possui vegetação
nativa – Plantação de algumas árvores frutíferas de forma desordenada que
não permite a indenização, mas impõe aos réus a obrigação de preservá-las no
local, pois passaram a integrar aquele ecossistema – Decisão mantida –
Recurso improvido.
(Relator: Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 20ª Câmara Extraordinária
de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017)

(05/USU/22)

0000976-89.2004.8.26.0091 - APELAÇÃO – Ação de usucapião –

Ação extinta, sem resolução do mérito – Polo passivo incorreto – Indicação
baseada em instrumento particular de cessão de direitos hereditários –
Necessária citação dos herdeiros, dos proprietários indicados no registro de
imóveis – Providência indicada pelo d. Magistrado, mas não acatada –
Insistência na prolação da sentença, sem integração da lide – Sentença
Mantida – Recurso Improvido.
(Relator: Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado;
ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas - 2ª Vara; Data do Julgamento:
14/07/2017)

(05/USU/23)

2029538-02.2017.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

USUCAPIÃO ORDINÁRIO – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA AOS AUTOS
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DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO –
DISPENSABILIDADE – UNIDADE AUTÔNOMA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO,
COM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS - Inexistência de óbice para o exercício de eventuais defesas –
Existência de outros documentos, com informações técnicas, fornecendo
elementos suficientes para identificação do imóvel usucapiendo – Autores que
são beneficiários da assistência judiciária gratuita – Documentos cuja
produção, em tal hipótese, pode ser postergada, a realizar-se durante a
instrução probatória, especialmente, por meio de perícia, se necessário, cuja
remuneração ficará a cargo do Estado, por conta da gratuidade processual já
deferida – Precedentes desta C. Câmara. Recurso provido.
(Relator: Costa Netto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Pirassununga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2017)

(05/USU/24)

2105647-57.2017.8.26.0000 - USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA.

DOCUMENTOS E CERTIDÕES ESSENCIAIS. Insurgência contra decisão que
determinou a juntada de matrícula do imóvel, além de planta e memorial
descritivo. Certidões do Cartório de Registro de Imóveis estão compreendidas
no benefício da gratuidade da Justiça (art. 98, §1º, IX, CPC). Expedição que
deverá ser requerida de ofício. Memorial descritivo e planta do imóvel que
podem ser substituídos por croqui, a ser elaborado pela própria parte para que
seja possível delimitar satisfatoriamente o imóvel. Na eventual necessidade de
complementação com memorial descritivo e planta do imóvel, estes poderão
ser substituídos por prova pericial, a ser custeada pelo Estado. Recurso
provido em parte.
(Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapevi - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017)
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9. MISCELÂNEA

(05/MISC/1)

1002936-26.2015.8.26.0302

-

APELAÇÃO

CÍVEL

-

AÇÃO

DECLARATÓRIA - Pretensão ao reconhecimento do tempo de serviço
prestado anteriormente à promulgação da CF/88 nos períodos de tempo
compreendidos entre 21/08/1952 à 08/06/1959, na função de Auxiliar de
cartório e de 09/06/1959 à 23/10/1965, na função de Escrevente, junto ao 24°
Cartório de Notas da Capital de São Paulo e de 14/06/1969 à 17/06/1971, na
função de escrevente, junto ao 26° Tabelião de Notas da Capital de São Paulo
– Admissibilidade - Comprovação do serviço prestado - O tempo de serviço
prestado em cartório extrajudicial antes do advento da Constituição Federal de
1988 pode ser contado para todos os fins, conforme dispunha as Leis
Estaduais nos 2.888/54 e 7.487/62 – Ratificação dos fundamentos da r.
sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do
RITJSP/2009) - Precedentes - Sentença de procedência. Recurso não provido.
(Relator: Ponte Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro
de Jaú - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017)

(05/MISC/2)

0006180-84.2014.8.26.0602 - APELAÇÃO – Pretensão de cômputo,

para todos os fins, do período em que desempenhou suas funções de Auxiliar
no Cartório de Registro Civil e tabelionato do Município de Votorantim, sem
registro – Demonstração de que no sentido de que a autora trabalhou junto à
Serventia, em parte sem contrato escrito, no período informado na inicial –
Desnecessidade de comprovação documental de ato praticado no período
mencionado em razão da natureza da atividade desempenhada – Recurso não
provido.
(Relator: Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público;
Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/08/2017)
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(05/MISC/3) 1002917-34.2015.8.26.0071

- APELAÇÃO. Servidor Público Estadual.

Cartório não oficializado. 1.º Tabelionato de Notas e Oficio de Justiça de Bauru.
Contagem de tempo. Legislação de regência que autoriza a pretensão
deduzida. Julgamento antecipado que dispensou dilação probatória. A questão
foi disciplinada pela Lei nº 2.888/54, com redação dada pela Lei 7.487/62: 'O
tempo de serviço prestado como serventuário, escrevente, fiel, ou datilógrafo
de cartório será contado ao funcionário público estadual para todos os efeitos.
"O par. Único do Decreto nº 41.981, de 3 de junho de 1963 já determinava que
tal tempo de serviço era para ser provado com certidão fornecida pela
Corregedoria Geral de Justiça." Sentença anulada por deficiente instrução
probatória. Fatos e rol documental coadunados à prova testemunhal
determinada. Novo julgamento. Sentença mantida. Recurso não provido.
(Relator: Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito
Público; Foro de Bauru - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/08/2017)

(05/MISC/4)

2256226-51.2016.8.26.0000

-

AÇÃO

DIRETA

DE

INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 5.772, DE 21 DE MAIO DE 2015, DO
MUNICÍPIO DE SUMARÉ, QUE "ESTABELECE DIRETRIZES PARA O
TEMPO DE ATENDIMENTO E ACOMODAÇÕES EM CARTÓRIOS NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ" – ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA –
NECESSIDADE

DE

IDENTIFICAR-SE

O

ALCANCE

DO

VOCÁBULO

"CARTÓRIO" EMPREGADO PELA NORMA SINDICADA – CARTÓRIOS
JUDICIAIS SÃO ÓRGÃOS INTERNOS AO PODER JUDICIÁRIO, SENDO
INCONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES

E

NORMA

MUNICIPAL

CONDICIONANTES

AO

SEU

QUE

ESTABELEÇA

FUNCIONAMENTO

–

CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – PARTICULARES EM COLABORAÇÃO
COM

A

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

–

EMBORA

SUBMETIDO

À

FISCALIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO, CONSTITUCIONAL A NORMA MUNICIPAL
QUE DISCIPLINA TEMPO DE ESPERA EM FILA E ACOMODAÇÕES
INTERNAS PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PÚBLICO – ART. 30, INCISO
I, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTE DO C. STF –
114

INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
(Relator: Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2017)

(05/MISC/5)

1041677-42.2014.8.26.0506 - Serventias não oficializadas. Servidora

aposentada.

Ribeirão

Preto.

Pretensão

de

reenquadramento

de

sua

contribuição previdenciária e elevação de seus proventos, ao fundamento de
que a Lei Complementar nº 980/2005, procedeu à reclassificação das
comarcas. Sentença de procedência. Recurso da Autarquia buscando a
inversão do julgado. Acolhimento. A Lei Complementar nº 980/2005
estabeleceu reclassificação das comarcas do Estado, e não a elevação de
classe das Serventias Extrajudiciais. Inaplicável o disposto no artigo 25, § 3º da
Lei 10.393/1970. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário providos
para julgar improcedente a ação.
(Relator: Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público;
Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
25/07/2017)
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