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Ao ExCELENT/SSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO CORREGEDOR-PERMANENTE DOS
REGISTROS PREDIAIS DA COMARCA DE SAo PAULO

ProtocD~

217.076

.'úvlda -

SONIA UNA BoRGES (21 TABEUAo DE NOTAS DE SAo PAULO)

Em."to: Ihufruto - '"111m. do soparoç(Jo /ov01 de bens.

r;
stllGlO JACOMINO, 5.· Oficial de Reglst de Imóveis da Capital de 510
Paulo, atendendo expresso rlCluerlmento d
NIA LANA BoRGES, nos termos do
art. 198 da Lei 6.015/73, vem iWmlUllIíO!IAl pelos motivos e fundamentos
seguintes.

Em 10 de novembro de 2008, protocolado sob número 217.076,
ingressou a escritura pública de Institulçlo de usufruto e doaçlo com reserva
usufrutuária lavrada pelo 2RTabelllo da Capital (Livro 1.886, fls. 179).
Pela dita escritura, a proprietária Ora. SôNIA LANA BoRGES, doa o Imóvel a
sua neta, Institui usufruto sobre a metade Ideal do dito bem para seu marido e
reserva o usufruto na doaçlo consumada. No mesmo ato, imp6s as cláusulas de
incomunicabilidade e Impenhorabilidade vitallclas e Inalienabilidade relativa.
Dito titulo vem sendo sucessivamente prenotado (202.405, em 4/6/2007,
208.357, em 15/1/2008, 209.457, em 27/2/2008 e, finalmente, 217.076, em
10/11/2008).
.A última prenotaçlo se acha h/glda até soluçlo deste procedlmen~o.
O óbice fundamental que desde a origem persiste é o s~gulnte: sendo o
casamento celebrado sob o regime da separaçio legal ou obrigatória de bens, a
doaçlo entre os c6njuges é vedada por se const~uir em melo obllquo para
burlar as limitações legais. A Institulçlo de usufrutb, elemento constitutivo do
plexo domlnlal, fica abrangida pela vedaçlo.

7h

Nlo se conformando com a exigência, a Ora. SôNIA LANA BoRGES requef)eu

• '""".... d.............." ....~.................- .
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alinhavando os argumentos que podem ser levantados contra a pretenslo da
Interessada.

A matéria nlo é nova e vem merecendo deci56es que sufragam o
entendimento fSposado por este Cartório.
Todavia, é pr*c:lso reconhecer que recentes decl56es - tanto da R.
Primeira Vara de Rqlstros Públicos como do Superior Tribunal de Justiça - vêm
mltiSando o entendimento que ainda hoje se mantém uniforme no Conselho
Superior da Mallstratura do nosso Estado.
Em respeito às decis6es do Egrégio Conselho - que ostentam o caráter de
quase-normotlvldade, na feliz expresslo do Des. AFONSO DE ANORt no prefécio de
conhecida obra do Des. NARCISO ORLANDI NETO - e em homenagem a recente
decislo proferida em caso an"~9 .neste mesmo relistro (Processo
583.00.2007.104240-6), submeto o caso ao escrutínio de Vossa Exceltncia para
que possa decidir o que de Direito.
Adianto que me inclino pelo /qlstro mas, peias razOes que abaixo
declino, submeto o caso à superior corís)deraçlo de Vossa Excelência.
A rigor, seriam três as questOes que deveriam
ser superadas para vencer
,
o obstáculo oposto por este Registro là preten~ da ilustre advogada
interessada:
,

ai ~ posslvel a doaçlo entre cbnJules quando casados sob o regime da
separaçlo obrigatória de bens?
b) Vedada que seja essa doaçio, será lícita a instltuiçlo de usufruto?
c) A ultrapassalem de expressa vedaçlo lesai (art. 1.641, 11, do Código Civil
de 2oo2~ pode ser deferida pelo relistrador nos estritos limites de sua
atuaçlo?

A doutrina tradicional sempre entendeu que a doaçio entre cbnjuges,
nestas peculiares condiç6es, ,seria um tansenclamento à vedaçlo legal. Por
todos, CLOVIS BEvtI.AQUA, que, comentando a excludo de bens di comunhlo na
garantia dos interesses dos contraentes, registrou:
/

{
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NA seaunda classe [de pessoas) é a do maior de sessenta e da ~ior de cinqüenta [resr.
do C6dilo de 1916). Essas pessoas já passaram da idade em que o casamento se realiza
por impulso afetivo. Receando que Interesses subalternos, ou especulaç6es pouco
escrupulosas, arrastem sexaaenários e quinqualenárlas a enlaces Inadequados ou
inconvenientes, a lei pile um entrave às ambiç6es, nlo permitindo que seus haveres
passem ao outro c6njule por comunhlo. Também nlo podem, como, em leral, todos
aqueles a quem a lei Implle o reli me da separaçlo, fazer doaç6es Inter v/vps, um ao
outro. De outro modo, a lei seria, facilmente, burlada. ~ essa uma proposlçao que
dispensa qualquer esclarecimento. t uma Inferência que se implleN. (BEVILÁQUA, Clóvis.
C6dlgo c/v/I dos Estados Unidos do aros/I comentado. Vol. 11, 41 ed. 510 Paulo: Francisco
Alves, 1933, p. 169, n. 6).

A doutrina prlvatlsta nlo destoou dessa orlentaçlo e sempre sufraaou o
entendimento de que seria vedada donatianes Inter vlrum et uxorem. Assim J. M.
de CARVALHO SANTOS (Códi,o Civil Interpretado. Vol. V, 141 ed. SIo Paulo: Freitas
Bastos, p. 52), Calo Mário da SILVA PEREIRA (lnstltuiçlJes. Vol. V, 111 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1999, p. 137-8, n. 404), Washlnaton de BARROS MONTEIRO (Curso.
Direito de Famllia. 341 ed. 510 Paulo: Sltralva, 1997, p. 110-1), ORLANDO GOMES
(Direito de jamflla. 121 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 201, n. 121), para
ficar nos exemplos clássicos.
Parece IÓlico o argumento. Nlo teria sentido permitir-se a doaçlo entre
c6nju,es sem que se ferisse uma clara relra do Códi,o - baseada em disposiçlo
que mllrou para o novo Diploma CIvIl (art. 1.641). Mesmo quando se considere
que a vedaçlo decorra de consectário ló,ico, e nlo de expressa vedaçlo prevista
na lei.
,

~ certo que parte da doutrina defendia poslçlo contralirla. Bastante

eloqüente é o pensamento de PONTES DE MIRANDA, que dedicando um parali,rafo
ao tema das doaç6es entre c6njuaes na separaçlo de bens (§ 943) defendia:
'Os bens e demais frutos, que sobejam lOS encaraos do casamento, podem ser doados a
quem quer que seja, inclusive ao outro c6njuae: livremente, se forem m6vels; com o
assentimento do consorte, se for!m im6vels. Na RJ., foi publicado parecer de J. de
Castro Maaalhles, que terminava dizendo estar 'na tradlçJo do nosso direito a validade
da doaçIo e dos demais contratos entre c6njuaes, separados de bens, tendo o C6digo
Civil ampliado por completo o principio. Pouco Importa que o reclme de separaçao se
origine de convençJo, ou da leI. Esse nlo dlstlnaue reclme convencional do regime legal
de separaçJo de bens: ambos se recem pelas mesmas rt.,as. Os expostos motivos e
outros com certeza mais robustos IeVIram Pontes de Miranda, no seu magnlflco Direito
de FamAla (t 115), a concluir pela ampla licença de poder, no reclme da separaçJo pura
de bens, um c6njuae doar ao outro. 510 IlcItos entre~'ÍIIlrldo e mulher, separados de
bens, todos os contratos que nlo colidam com o reslme: essa a norma única a atender'
se. E o de compr.e-venda IStá ,"UI elas'. A 41 Cimara do Tribunal de Just~ de S30
Paulo, a 20' de março de 1947 IR. dos Tribunais 167, 689), tentou ,estender às doa~s
entre c6njups o que só se refere .1 doaçiles entre nubentes: 't nula a llberalld~ feita
pelo marido. mulher nl constancla do casamento contraldo sob o relime de sepa'raçJo
dbrlptórla de bens. t certo que o art. 312 do Códlto CIvIl trata das do
antenupciais, Alo fazendo refertmla a doaç6es durante a vl&ência do casament
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estil subentendido, por f6rça de extenslo, que a prolblçlo compreende também as
liberalidades na constAnela do casamento, porque, do contnrlo, nlo haveria razlo para
a lei vedar as doaçOes antenupciais. Seria uma li\útllldade'. Sem razlO; nlo Interpretam
leis sem se entell<\trem. Como seria antljurldlco assentir ou autorizar doaç6es a si
mesmo, a anutncla, se é necessária na esp'ele, deve ser suprimental.· (Tratodo de
Direito Privado, Rio de Janeiro: Borsol, 1955, T. VIII, § 943, nl 2, p. 431/432).

Mais recentemente, SILVIO ROORIGUES alevantou-se contra a relra
reputando-a atentatória da liberdade Individuai, acenando com eventual
inconstitucionalidade da relra, junaindo que "nlo h' inconveniente social de
qualquer espécie em permitir que um sexagen'rlo ou uma sexalen'ria ricos se
casem pelo regime da comunhlo, se assim lhes aprouver" (Direito de fomllia.
Atualizada por.francisco J. CAHALI, SIlo Paulo: Saraiva, 2002, p. 183).
Mas a refutaçlo da tese ser' feita por WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO,
que traz à colaçlo informações do processo legislativo que reafirmam e
confirmam a repetiçlo da regra no Código de 2002. Convém conhecer a sua
opinilo:
"Com o devido respeito pelas posIçIles contrárias ao rqlme da separaçio de bens e sua
apllcabUldade obrllatórla aos casamentos daqueleS que contam mais de sessenta anos
de Idade, ,é preelso lembrar que o direito 11 liberdade, tutelados na lei Maior, em vários
incisos de Seu art. 51, é o poder de fazer tudo o que se quer, nos limites resultantes do
ordenamento jurídico. Portanto, os Omites 11 liberdade individuai elCistem em várias
regras desse ordenamento, espedalmente no direito de famOla, que vlo de
impedimentos matrimoniais (art. 1.521, n. I a Vii), que vedam o casamento de certas
pessoas, até a fidelidade, que limita a liberdade sexual fora do casamento (art. 1.566, n.
I). t ainda de salientar-se que.nlo pode o direito de famllla acellar que, se reconhecidos
os maiores atrativos de querit tem fortuna, um casamento seja realizado por meros
Interesses financeiros, em prejurzo do c6nju,e Idoso e de seus familiares de slnlue.
Como bem justificou o Senador Josaphat Marinho na manutençlo do iart. 1.641, n. li, do
atual Códllo Civil, trata-se de prudtncla legislativa em favor das pessoas e de (uas
famlUas, considerando I idade dos nubentes, é de lembrar que, conforme os anos
passam, a Idlde '!'lançada acarreta maiores carências afetivas e, portanto, maiores
riscos corre aquele que tem mais de sessenta anos de sujeitar-se a um casamento em
que o outro nubente tenha l!IT1 vista somente vantagens financeiras. Possibilitar, por
exemplo, a adoçio do regime da comunhlo universal de bens, num casamento assim
celebrado, pode acarretar conseqQêndas desastrosas ao c6njuse idoso, numa dissolução
inter vivos de sua sociedade conjuaal, ou mesmo a seus filhos, numa dissoluçio cousa
mortis do casamento. Note-se que a Obri&atorledade do realme da separaçio de bens
nesses casos vigora há quase cem anos, já que li única modillcaçilo operada na regra
constante do art. 258, paráarafo único, do códllO Civil de 1916 foi realizada pelo art. 45
da Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977". (Curso. DIreito de Familia. 371 ed. Revista e
atualizada por Regina Beatriz TAVARES OASILVA. SIo Paulo: Saraiva, 2004, p. 217-8).

A jurisprudlncia administratlya-reglstral é pacifica. O C. Conselho
Superior da Magistratura enfrentou a questlo e os argumentos agitados silo o
mesmos j' apontados supra:
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«A doaçlo celebrada entre os c6njllles, no en~nto, re.ta invlablllzada, dado o realme
de bens em tela. No Imblto de nosso direito privado, ê posslvel aas c6nJllles celebrarem
doaçlo entre 51, mas desde que nlo subsista incompatibilidade com o realme
matrimonial de bens e, em se cuidando de separaçlo leaal, Imposta nos termos do
artllo 258 do C6dillo Civil, a liberalidade restará eivada de nulidade, em razlo do
disposto nas artllas 226, 230 e 312 do mesmo diploma leaal. Está ausente a
lealtlmidade do doador !!ara realizar tal ato de dlsposiçlo patrimonial, eis qlle a
separaçlo
de bens é separaçlo pura e simples, de maneira que as bens adquiridos
antes da celebraçlo do matrlm6nlo, como é o caso; ainda que considerado o disposto na
Súmula 3n do EBrélio SUpremo Trlbllnal Federal, permanecem sempre incomunlcâveis.
A consumaçlo da liberalidade seria, aqui, uma maneira de bllrlar o reaime imposto pelo
leaislador, frustrando seus efeitos. Ora, o realstrador deve realizar o exame
quallficat6rlo de todos titulas recepcionados voltado para o atendimento do princípio da
leaalidade e, no caso presente, identifica-se sua potencial vioiaçlo, pelo que o 6bice
deduzido subsiste e. o rellstro desejado é Inviável". (Ap. Clv. 95.115-0/5, 19/12/2002,
Localidade: 510 Paulo. ReI. Des. LUIZ TAMBARA).

tesal

b) III~ de usufruto

o

direito real de usufruto se constitui a partir da fragmentaçlo e
destaque de elementos importantes que formam o plexo domlnlal. t o direito de
usar, gozar e perceber os frutos da coisa temporária ou vitaliciamente.
Partindo-se do pressuposto de que a vedação le..l, da qual deriva o
entendimento da obliteraçlo da dolÇlo entre wnjuses, se articula no sentido de
tutelar os Interesses patrimoniais do sexagenário e de terceiros - eventuais
herdeiros necessários - entlo haveremos de concluir que os direitos reais
limitados, com a caracteristlca de vitaliciedade, sIo Ilualmente alcançados pela
prolblçllo.
Enfim, trata-se de uma construção lógica, lelitima,e justificável.

A doutrina e a jurisprudência, ao enfrentarem a questlo da vedaçlo legal
e seus consectários, acenam para a direta afronta lOS prlnciplos constitucionais
da dignidade da pessoa humana e do respeito aos direitos fundamentais ~
Igualdade e ~ liberdade.
Assim sustenta a doutrina especializada, btWltatls causa: ROLF MADAUNO
(Do regime de bens entre os c6njuges In Direito de Famllia o novo Código Civil,
DIAS, Maria Berenice e PEREIRA, Rodrlgo da Cunha, org. Belo Horizonte: Del Rey,
IBDFam, 41 ed., 2006, p. 191), Jost ANTONIO ENCINAS MANFRÉ (Regime matrimonial
de bens no novo código civil. 510 Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 147, passlm),
CARLOS DIAS MOTTA (DIreito matrlm~/al e seus prlnclplos jurldlco$. 510 Paulo: RT.
2007, p. 368 passlm), LUCIANO LoPES PASSARELlI (Pacto antenupcial - rellime7/
/
matrimonial - separaçllo total de bens. Doaçlla - aI/enaçllo - transjerlncla
J

/l
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bens
c6njuge, comentários à declslo proferida no Processo
583.00.2007.240561-0 da Primeira Vara de Registros Públicos de 510 Paulo-SP,
13.6.2008), etc.
Embora se possa concordar em linha com os ponderosos arsumentos de
tio Ilustres doutrlnadores, forçoso é recorrhecer que, no êmblto estrito da
quallflcaçlo registral, o resistrador está adstrito à lei, sujeitando-se ao principio
da lesalldade. Entender diversamente implicaria conceder que poderia, no caso
concreto, afastar a Incidência e negar a plena eficácia da lei, o que equivaleria,
no limite, a considerar inc:identalmente a inconstitucionalidade do preceito
consagrado no novo Código Civil.
Pergunta-se: qual o critério fundamental que deve diretamente nortear a
atuaçlo do registrador na qualiflcaçio resistral? O balizamento lepl, que
proporc:iona um critério de segurança jurldica pela previsibilidade e certeza
jurldicas ou a determinaçlo do justo concreto?
A questlo nlo é cerebrina e pode levar a conseqUtncias delicadas para o
sistema de segurança jurfdica preventiva representado pelos registros públlt~. ~
ne,.ssário, portanto, identificar os limites da atuaçlo realstral. Adianto que
entendo que ela se deve pautar, basicamente, pela estrita subordinaçlo ao
direito positivo.
Essa é a liçlo de RICARDO Dtp:
• A determtnaçlo do quod certum at sujelta-se menos à tensio dialética em que se

'\

localiza a determlnaçJo Jurisdicional do quod }ustum est: supedlta-se mais de perto ~
quallflcaçJo rqlstrárla ao Amblto normativo (nlo é para menos que a quallficaçJo está
vinculada ao princIpio da1etllldade). NIo é demasiado ainda relembrar que a segurança
Jurfdlca, a que se volta a elabOraçJo rqlstral, é decisivamente aferrada ao direito
normativo posto. t um tanto exaprada, ma's em todo caso exprime razoavelmente essa
subalternaçJo ao direito positivo, a antiga lIçJo de GRASSERIE (279), para quem "o
rqlme rqlstral é de direito estrito, no qual nenhum sentimento se admite, sequer o de
eqÜidade". Hlo se pode supor que semelhante restrlçlo 1J;np0rte em cortar pela raiz a
amplitude dos instrumentos epistemológicos que se oferecem ao re.istrador: sempre,
de um lado, resta a Indispensabilidade de, compreender qual seja a sentido normativo
da lei (LAREHZ, 360 ss.), e, de outro. se impl!e a necessidade de Interpretaçlo, vale dizer.
de medlaçJo entre a rqra e a realidade (VALLET, 11. 403, 4(4). (DIP, Rlc:ardo. Registro de
Imóveis (II6rlos estudos). Porto AI..re: Irlb/safE. 2005, p. 189-90).

Justamente calha consignar que se busca o sentido normativo - expresso
na vedaçlo da confuslo patrimonial (art. 1.641 do C. Civil) - dele extraindo os
sentidos e conseqUtncias posslvels. O mais evidente deles é a vedaçlo de
tangenciamento da negativa legal que a donatfo Inter Illrum et uxorem pode vir a
representar.

/
/
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Concluindo, nos estritos limites da quallflcaçlo realstral, aferrado que se
encontra o realstrador à norma, nlo se pode desconsiderar as conseqüências de
uma interpretaçlo lógica do citado art. 1.641 do Códiao Civil.

Jurlsprudlnda
Por lealdade ao debate, é necessário colacionar importante precedente
do Tribunal de Justiça de 510 'Paulo, da relatoria do entio desemblrlador C~ZAR
PELUSO, em que se discutia a subsistência da norma obstatlva em face da Carta de
1988:
CASAMENTO. Relime de bens. Separaçlo lecal obrlptórla. Nubente selCllenário.
Doaçlo à consorte. Validez. Inapllcabllldacle do art. 258 § único, li, do Códlao Clvll, que
nlo foi recepcionado pela ordem jurldlca atual. Norma jurídica incompatível com os art.
li, 111, e 51, I, X e LlV, da Constltulçlio Federal em vlaor. Improced'ncla da açllo
anulatória. Improvimento aos recursos. t válida toda doaçlio feita ao outro pelo c6njuge
que se casou sexllenárlo, porque, sendo Incompatível com as cláusulas constltuclonals
de tutela da dlanldade da pessoa humana, da iiualdade jurídica e da intimidade, bem
como com a garantia do Justo processo da lei, tomado na acepçlio substantiva
(substantlve due process of lawl, Já Alo vlle a restrlçlio constante do art. 258, § único, li,
do Código Civil. (Ap. Civ. 7.512-4/2, 18/8/1998, 510 José do Rio Preto, ReI. Des. Cezar
Pelusol·

Em dúvida suscitada por este Registro (Processo 583.00.2007.104240-6) a
deneaaçlo de registro foi confirmada por decido proferida pela Maalstrada Ora.
SABRINA MARTINHO:
"O objetivo do lelislador ao estabelecer o re81me de separaçllo obrlptórla para
maiores de 60 anos é a proteçllo de Interesses dos c6nju88s e de terceiros .
•Ademais, o .rtllo 1641, Inciso li, do atual Código Civil também estabeleceu o realme de
separaçllo obrigatória para I pessoa maior de 60 anos. AssIm, a presunçllo lealslativa de
proteçlo de Interesse dos c6njuges e de terceiros Alo foi /Ilodlflcada. A norma referida
é de apllcaçllo COIente, de forma que nlo é possIvel admitir a mutabilidade".
"Dessa forma, nlo se pode admitir a doaçllo entre os c6njules, pois tal concesslo seria
forma de burlar o realme Imposto por lei".

Mais recentemente, Vossa excelência MIOU caso muito interessante que
consistiu em considerar passlvel a livre dlsposlçlo de bens em contrato
antenupcial quando os nubentes devessem contrair matrlm6nlo sob o reaime da
separaçlo obriaatória de bens.
A R. declslo, prolatada no Processo 583.00.2007.240561-0, acabou por
concluir que a lei nloVeda q~ c6njules casados no reaime da separaçio leaal
de bens possam estipular livremente a dlsposlçlo de bens entre si no pacto
antenupcial. Vossa EXCelênCia. dlr' que a lei exlae apenas o pacto antenU Pcl11
celebrado por escritura pública, que pressup6e partes capazes que, em
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"tinham discernimento no momento da celebraçlo do ato. Extrai-se, portanto,
!:Iue, formalmente, o titulo está: ,em ordem, nlo se podendo falar, por
conselulnte, em nulidade do ato levado a registrou.
E selue Indicando que "vem prevalecendo na doutrina e jurisprudência o
entendimento de que a obrigatoriedade da adoçlo do realme de separaçlo legal
é Inconstitucional". Seaue:
·Se é certo que o casamento de maior de 60 anos pode se dar de forma Interessada no
patrim6nio do outro c6njuse, certo também é que tal Interesse pode se dar em
qualquer Idade. 'A ,1ena capacidade mental deve ser aferida em cada caso concreto,
nlo podendo a lei presumi-Ia, por mero capricho do lellslador que simplesmente
reproduziu raz/les de polftlca leslslatlva, fundadas no Brasil do Infelo do século passado'
(Sllmara Juny Chlnelato, apud Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, Vol. VI,
Editora Saraiva, p. 410)".
(... )

"Tenha-se em mente, outroSS\1Tl, que o Novo C6cII&o Civil estatulu como prlncfplo básico
o di b_N ObjetiVa, diferentemente do Ant/JO, resido pelo Interesse privado e pela
boa-fé subjetiva. Carlos Roberto Gonçalves e!qlllca multo bem o assunto: 'Todavia, a
boa-fé que constitui Inovaçlo do .CódIIO de 2002 e acarretou profunda alteraçlo no
direito obrlpclonal ~sslco é a' objetiva, que se constitui em uma norma jurfdlca
fundada em um principio seral do direito, seaundo o qual todos devem comportar-se de
boa-fé nas suas relaç6es recfprocas. Classifica-se, assim, como resra de conduta.
inclufda no direito positivo de srande parte dos parses ocidentais, deixa de ser principio
geral de direito para tr~nsform.r-se em cláusula leral d. boa-fé objetiva. t portanto,
fonte de direito e de obrilaç/les. Denota-se, portanto, que a boa-fé é tanto forma de
conduta (subjetiva ou pslçolÓIIlca) como norma de comportamento (objetiva). Nesta
última acepçlo, está fundada na honestidade, nl retldlo, na I.aldade e na consideraçlo
para com os Interesses do outro contraente, especificamente no sentido de nlo lhe
sones.r informaçlles releVantes a respeito do objeto e conteúdo do nesócio' (Direito
Civil Brasileiro. vot. 111, 21 Edlçlo, Ed. Saraiva, p. 35/36). (Processo 583.00.2007.24056111, decislo de 28.4.2008).

Por fim, confirmando esse entendimento,. o Superior Tribunal de Justiça,
em acórdlo da relatorla da Ministra NANCV ANORIGHI, vem 4e decidir que é
perfeitamente passlvel a doaçlo entre c6njups:
RECURSO ESPECIAL Nt 471.958 - RS (2OO2/0136164-8)
EMENTA: Processual civil. Recurso especial. AçIo de conhecimento sob o rito ordinário.
Casamento. Reslme daseparlÇlo lepl de bens. C6njuge com Idade superior a sessenta
anos. OoaçIIes rea"zadas por ele ao outro c6njuge na constAncla do mltrim6nlo.
validalle.
\ - $lo validas as doaçllesPromovldas. na constância do casamento, por c6njuges que
.contralram matrim6n1o pelo reatme
separa~o lepl de bens, por trts motivos: (I) o

da

CC/16 nlo as veda, fazendo-no apenas com relaçlo às doaç6es antenupciais; (i1)?O'
fundamento que justifica a restrlçlo aos atos praticados por homens maior,,' 'de . .
.
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sessenta anos ou mulheres maiores que cinqüenta, presente à época em que
promulpdo o CC/16, nlo mais se Justificam nos dias de hoje, de modo que a
manutençlo de tais restrlç6es representam ofensa ao principio da dlcnldade da pessoa
humana; (111) nenhuma restrlçlo seria imposta pé\a lei às referidas d0aç6es caso o
doador nlo tivesse se casado com a donatária, de modo que o Códilo avll, sob o
pretexto de protller o patrimônio dos c6nJuges, acaba fomentando a unllo estável em
detrimento do casamento, em ofensa ao art. 226, §3 R, da Constltulçlo Federal. :'Reçurso
especial nlo conhecido.
'

ConclusiJes
As importantes questl!es estio lançadas para superior consideraçlo de
Vossa Excelência.
Aproveito o ensejo para apresentar a todos os envolvidos e participes diretos ou indiretos - neste procedimento (advogados, juiz, promotores e
servidores) u feliz ano novo.
/

5.0 Pa lo, 2 de janeiro
de 2009.
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São Paulo.

22

de

nn"bro

de

1977.

__ _------ ...._ ... _-----------,
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1.,•• 11 O 'PI1't ••• nto nl 22 no 21 ."d.1' do Edirloio são Nicol.u, .~
to , pr.v. d. R.pab1io., nl 123, no 71 .ubdi.trito - Con'Ol.gio,
co•• 'r •• d. 126,30.2, c01'r.epond.ndo-1h•• rr.gi. id•• l d. 32,936
c.nt'.1'0, .il,.l... n•• o.i ••• oo.un•• no t.rr.no.
Contribuint •• 007 0.70031-1.
f1apri.S;rio" ANNETTA rElICINA GIACCARDJ rRUGOlI, iS.ll.na (Cpr nl
231 .90 358-72, RG n. 715 260), ol •• d. p.lo r.gi •• di "p'1'.gão d.
b.n. (ArS. 258, § anteo, nl 11), CO, JOiO DUIlI0 rRUGOLl, que •••~
.in. DUllIO FRUGOLl, br•• i1.1ro, do.ieili.d. n•• t. C.pit.l.
!agi.tr, .nt'Fipr. Tr.n.c. nl .1.315, d•• t. Clrtário.

~.~t1Ciel

.Ub.Utut;',

~!j:>~

RI" 13.8U, .. 22 d. nav .. bro d. 1.177 (ADJUDICAÇIo)
P.l. c.rS. d. IdJudiclção p•••• d••• 31 d. outubro d. 1,977, .ub.crit. p.lo ••crivio Oi1'.tor do C'rtário do ,. Orício • I •• inld. p,lo Juiz d. Oir.ito d. ,. V.r. d. r ..lli •• d•• Suo •••i •• d•• t. C.p!
t'l, .xtr.id. do. lutO. d. inv.nt'rio do. lI.n. d.lx.do. p.101"pólia. d. Ann.tS. r.lioln. Gi.oo.rd1 rrulol1 • d. João Du!lio rrugo11, conet. que o i,ov'l, p.10 v.lor d. CrI2.2.20I,OO, 'oi !iJud10'Ri • rREOERIC GIACCAROl, p1'o .. tor, rr.noi., c •••do co. LOUISE BAI0LI, do.ioi11ldo •• Mio., rr.nv., r.pr •• lntldo por EUEioo L.o.rdl,
• dvog.dO (DAB nl 6 029), do.ic11ildD n•• t. C.p1t.l. A IdJudio.çi •
'oi ho.ol.d. por •• ns.ng. d. 19/10'1977. H'li.tr.do p.l•••cr••• n- .
S. .utoriz.d.!
{(,~

II

.

R 2 1'1 13.854, .m 21 de junho de 1.978 ('fENDA E COMPlU)
P.la •• cr1tura da 31 da m.10 d. 1.918, do lla Cartório de Not •• da.
ta Cap1tal, La 2879 fl. J5vi, coneta que, fradaric Gi.coard1, J~
) lificado • eu. mulh.r Lou1a. B.io11, fr.no •••• repre •• ntadoa por
franciaco da Paula Ru ..o, braaileiro, caaedo, domiciUado n•• ta
(continua no verso)
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Capital (CPF n2 000 849 808-34, RG ni 828 412), vandaram a ANNA MARIA GONZAGA DA SILVA, brasileira. viuva, domiciliada nesta Capital,

á praça da República. 123. apsrt2 112 (CPF ni 006 323 568-72, RG ni
7 334 265), o imovel, pelo valor de CrS525.000,OO.
Registrado pela escreventa autorizada,

~~~~21
--- _.--

R. 3 - M. 13.854, em 24 de outubro d. 198 O

l'EN!M

E COJ.IPRA

Pela esoritura de 7 de outubro de 1980, livro 684, fIa. 274. do 26'
Cart6rio de Notas desta Capital, R ~roprietária ANNA MARIA GONlAGAa
DA SILVA, (CIC. 006.323.568-47) j~ qualificado, VENDEU
o im6vel.
pelo valor de Cr$1.900.000,OO, Á SONIA LANA BORGES, brasileira, di-,
vordada, funcionária pública estadual, RG. 2.987.757-SP, CIC n9 . . . )
049.1B2.74B-20, domiciliada e residente nesta Capital, à Praça da z
Rapú"lic •• ng 177, apto. 91.
Registrado por

>

~~~----'

,o,NIT A KAZUKO E NJOJI
WI'ft,nte Autorluta

ILMO. DR. SERGIO JACOMINO, OFIc:IAL DO 5° REGISTRO DE IMÓYEIS .DA
CAPITAL
~

50 0F1CIAl DE REGlSíROOe IMÓVEIS
.
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TITULO PROTOCOLADO e PRENOTAOO

SONIA LANA BORGES, brasileiros, viúva, advogada, portadora da
cédula de identidade RG n° 2.987.757 SSP/SP, inscrita na OAB/SP sob n° 130.180 e
no CPF/MF sob n° 049.182.748-20, residente e domiciliada nesta Capital na Praça
da República, n° 123, apartamento 22, vem a presença de Vossa Senhoria, expor e
requerer o que se segue:
1. A requerente submeteu a lavratura de Escritura de Instituição de Usufruto e
Doação com Reserva de Usufruto, ao escrevente VALDOMIRO BISCARO DE
CARVALHO, substituto no 2° Tabelião de Notas da Capital, tendo por objeto o imóvel
pertencente ao 7° Subdistrito - Consolação (matrícula anexa)

2. Salienta a requerente, que tendo adquirido o imóvel, no estado civil de divorciada,
portanto antes do seu casamento com o Sr. Dinarte Bonetti pelo regime da separação
obrigatória de bens, em 20/05/1995 (certidão de casamento anexa), instituiu o
usufruto sobre a metade do imóvel ao mesmo, e, reservou o usufruto sobre a outra
metade do imóvel, tendo doado a nua propriedade do imóvel, com a assistência do
marido Dinarte Bonetti, à sua neta.
3 - A requerente encaminhou o título aquisitivo à sua serventia, objetivando o
necessàrio "registro";
Transcorridos algum tempo, foi a requerente surpreendida com a nota devolutiva
anexa, negando os registros da escritura;
4. Em que pesem os argumentos e as couaicleraç6es constantes na referida nota
devolutiva, e, nio se conformando com o teor da mesma e da recusa dos
registros, solicita a Vossa Senhoria se digne suscitar DÚVIDA ao Sr. Juiz
Corregedor da la Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital, para que
decida sobre o diasenso.

Ilmo. Sr.

~

Oficial de Registro de Imóveis da Capital
.'O.,Ol.LOIRIQ,tlTllO •• ,MOV""
~
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Sônia Lana Borges, OAB 130.180 - SP, proprietária do imóvel situado na
Praça da República, 123 - ap. 22 - São Paulo - SP, inconformada com o
despacho proferido na prenotação n. 208.357, expõe e a seguir requer:
A interessada doou citado imóvel à sua neta Daniela Giannini, ainda menor,
conforme escritura de 31 de maio de 1999, no 2 Tabelião de Notas de São
Paulo - Capital, reservando o usufruto para si e seu cônjuge, Dinarte Bonetti.
Sabendo-se que é da essência do casamento a vida em comum no domicílio
conjugal, pois sem essa coabitação entre os cônjuges não existe lar, foge à
lógica dos fatos e do direito impedir-se a um dos cônjuges de conceder parte
de seu direito ao usufruto desse bem ao esposo, uma vez que a lei não proíbe a
coabitação, em caso de separação legal; antes, ela, permitindo, ratifica a
disponibilidade de quem detém o poder de usá-lo, "ad libitum".
O usufruto é mera liberalidade do doador e pode ser efetivado a quem lhe
aprouver. Assim, a proprietária legítima do imóvel, pôde usar parte de seu
pleno direito, ainda que com separação legal obrigatória, uma vez que isso em
nada pode interferir na legítima, não é sucessível, porque essa liberalidade se
trata apenas de uso do imóvel, não alienável. Se tal não fosse, seria
impossível aplicar-se o usufruto simultâneo.
Neste caso específico, com a morte do outro usufrutuário, extingue-se a parte
a ele referente, a qual só pode ser acrescentada à donatária, que tem a nua propriedade, em razão de a doadora não ter documentado eventualmente o
acréscimo desse beneficio para si em caso de falecimento do cônjuge.
Isso posto, requer seja revista a prenotação ora impugnada, com a prioridade
que o fato merece.

"'...~ ...aulo, 26 de fevereiro de 2008.
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Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU

Página 1 de 1

•

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Rendas Imobiliárias
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Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU
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Nro do Contribuinte
Local do Imóvel
Cep
Codlog
Área do Terreno (m 2 )
Testada
Fração Ideal
Área Construída (m 2 )
Ano da Construção
Base de Cálculo do IPTU (R$)
Data de Emissão

007.087.0038-1
PC DA REPUBLICA 123, APTO 2elOf'ICIA1.OSR,GIST.ODEIMOVLlC
••
01045-001
209457
17000-3
302
TITULO PROTOCOLADO E PRENO;' ':~o
30,00
0,0401
156
5'OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
1948
C,lIPIT/.! C'Ã"',P~IJ~.o
42.371,00
21707b
15/05/2007
~.-.-

~'f",OA!I~')

TITULO PROTOCOLADO E PRENOTAOO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo atualizar quaisquer
elementos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo,
inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de
Finanças CERTIFICA que os dados cadastrais acima foram utilizados no cálculo do
Imposto Predial e Territorial Urbano do imóvel em 10 de janeiro de 2007.

Certidão expedida via Intemu com base na Portaria SF nO 008/2004, de 28 de Janeiro de
2004.

A autenticidade desta certldlo poderá ser confirmada na página da Secretaria
Municipal de Finanças (http://www.prefeitura.sp.gov.br).

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cert_ cad/cert_cad_ imp_ conect.asp

15/5/2007
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I

a,

a,

SIDEMAR JUL.ANO e

Bragança pauli ta
Em teste~unho

de
dou fé.

SUpt"a,

~

( fi.ei" 1
I

~,

O..-......I"'de 1995.
a erdade.
Neves

Elolulentos
R$4,16

PrDc.Dados

Rec. firMa

RSO,55

RSO,32

Ao Estado

Cart. Serv.

R$O,OB

Apamagis

TDta I

--

R$I,OI

R$6,12
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Certldlo Negativa de D6bltos de
Tributa lmoblll6r108
Nú....ro cio Contribuinte: 007.087.0038-1
Nome cio ContrIbuinte : SONIA LANA BORGES
DANIELA GIANNINI
llTULOPROTOCOlADOEPRENOTAOO
Local do Imóvel
: PC DA REPUBUCA, 00123
APTO 22
: 01045-001
cep
Codlog
: 17000-3
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TITULO PROTOCOLADO E PREblO~ADO
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209457
TITULO PROTOCOLADO E PRENOTADO

Ressalvado o direito de a Fazenda.
dívidas proven ientes de tributos
Qualquer tempo, inclusive em
de fmanças e Desenvohllmento
contribuinte( s)
Urbano, 1axa de limpeza Pút,IoCé
Taxa de Combate a Sinistros e
identifICado, é REGULAR até a Pf, _ _ _.!t'"

de São Paulo cobrar Quaisquer
ou Que se verifiquem a
por esta certidão, a Secretaria
a sltuaçAo ftllCal doe s)
Imposto Predial e Territoraal
Vias e Logradouros PÚblícos,
incidentes sobre o Imóvel aCima

Certidão expedida com base na Portaria SF nO 008/2004, de 28 de janeiro de 2004.
Certidão emitida às 11:57:15 horas do dia 31/05/2007 (hora e data de Brasllla).
Código de controle da certld30: 42oo.93C6.8C44.7F41

A autenticidade desta certld30 poderá ser confirmada na página da Secretaria de Finanças
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeltura.sp.gov.br).

http://www4.prefeitum.sp.gov.br/certidaolemiteCN.asp
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TITULO PROTOCOLADO E PRENOTAOO
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Ministério da Fazenda

TITULO PROTOCOLADO E PRCNO [.:IDO

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF
~.

"

Nl!. do CPF: 065.262.098-15
Nome da Pessoa Flsica: DINARTE BONETTI
Situação Cadastral: REGULAR
Comprovante emitido às: 13:44:11 do dia 12/08/2007 (hora e data de Brasllia).
Código de controle do comprovante: DEB5.175C.82EO.B1A7

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Receita
Federal na Internet, no endereço www.receita.faz.3nda.gov.br.
Aprovado pela lN/SRF nQ 461, de 18/10/2004.

Nova Consulta

http://www.receita.fazenda.gov.br/scriptslsrf/cpf/cpf2002.dll
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Quinto Registro de Imóveis de São Paulo
Sérgio Jacomino, Oficial Registrador

São Paulo, 2 janeiro de 2009

Of. 4010 - 2008 sj
Ref Ciêneia de suseitação de dúvida e notificação para impugnação (art. 198 da Lei 6.015, de 1973)

Prezado Senhor,

Nos termos do artigo 198 da Lei 6.015/73, é o presente para dar ciência a Vossa
Senhoria dos termos da dúvida suscitada por este Registro Predial, atendendo a
expresso requerimento, encaminhando-lhe cópia dos termos da dúvida, para
impugnação ou providências que julgar oportunas e necessárias.
Aproveito o ensejo para notificar Vossa Senhoria que deverá impugnar a dúvida
suscitada, querendo, no prazo de quinze dias, contados da data de recebimento
deste, perante o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Corregedor-Permanente
dos Registros Prediais da comarca de São Paulo (1' Vara de Registros Públicos,
0
Praça João Mendes Jr., Fórum Cível, 22. andar).
Sem outro particular, apresento a Vossa Senhoria os meus protestos de elevada

consicj.é~~o.

/' l'r/I
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5. Registrador de SP

A
ORA. SÔNIA LANA BORGES

Pça. Da República, 123 - Apartamento n2 22
Fone: (11) 32593740
São Paulo - SP

Recebi o original em _____ f-_
Nome _

________ -12009
. _____________ OAB/RG
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PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO I DESTINATAIRE
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Sérgio Jacomino. Registmdor.
Rua Marquês de Paranaguá,359 - Consolação - São Paulo - CEP.: 01303-050
Telefone: (11) 3129-3555 -FAX: (\1) 3256-8161

E-mail: fi~..g.i<:ÜªçominQCa2g!!lail.c!)m

CERTIDÃO

Certifico que o título foi inscrito no Livro Protocolo e prenotado sob número
217.076, em data de lO de novembro de 2008, estando em vigor a prenotação,
tendo sido suscitada a dúvida a requerimento da interessada nesta data. O referido
é verdade e dou fé. São Paulo, 2 de janeiro de 2009.

r
O Oficial Registrador, (Sérgio Jacomino), p/ subStituto Marco

CERTIDÃO

Certifico que nesta data dei ciência dos termos da dúvida suscitada à DRA. SÔNIA
LANA BORGES, fornecendo-lhe cópia da suscitação, notificando-a para impugnála, querendo, perante o Juízo Corregedor-Permanente, no prazo de 15 dias, nos
termos do artigo 198, m, da Lei 6015/73. O referido é verdade e dou fé. São
Paulo, 20 de janeiro de 2009.

.,
O Oficial Registrador, (Sérgio Jacomino), p/ su tituto Marco An onio Violin

REMESSA

Aos 20 de janeiro de 2009 faço remessa deste procedimento à I a Vara de
Registros Públicos de São Paulo, para o processamento da dúvida suscitada, nos
termos do art. 198, IV da Lei 6015/73.

.,
O Oficial Registrador, (Sérgio Jacomino), p/ subst

."

to Marco
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dúvida de Registro de Imóveis
Processo n° 583.00.2009.107246-2 (40).
2 a Vara de Registros Públicos
Comarca da Capital - Estado de São Paulo
Requerente: 6° Oftcial de Registro de Im6veia de Sio Paulo.
Requerido: Soais Lana Borge•.

Meritíssimo Juiz.

Trata-se de dúvida suscitada pelo 5° Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo, através da qual comunica a recusa
em registrar a escritura pública de instituição de usufruto e doação com
reserva usufrutuária, juntada a fls. 14.
Entende o Sr. Oficial não ser possível o registro da
referida escritura, vez que através dela a suscitada instituiu usufruto
vitalício da metade ideal do imóvel de sua propriedade, ao seu cônjuge,
com quem é casada sob o regime de separação de bens. Neste sentido,
equiparou o usufruto a uma doação, a qual é vedada entre cônjuges
casados sob o regime obrigatório de separação de bens.
É o relatório.

A dúvida é improcedente, devendo a escritura
ingressar no fólio real.
Ainda que a doação entre conJuges casados sob o
regime obrigatório de bens seja vedada por constituir meio oblíquo para
burlar limitaçôes legais, é lícita, nesta mesma situação, a instituição de
usufruto.

1

Tem-se por usufruto um direito real de retirar da
coisa alheia, durante um certo período de tempo, os frutos e utilidades
que ela produz, sem alterar-lhe a substância ou mudar-lhe a finalidade.
1
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Isto é, o usufrutuário adquire os poderes de posse, uso e gozo do bem
imóvel, porém limitados à disposição da coisa, a qual continua a
pertencer ao proprietàrio.
No caso em apreço, fora realizada doação com
reserva de usufruto, através da qual a proprietária doou seu imóvel a
sua neta, onerando-o com usufruto em favor de seu marido.
Tal doação transferiu a titularidade do imóvel à neta
da suscitada, sendo que ao marido restou o direito real limitativo da
propriedade, o qual não pode ser comparado ao direito que se adquire
em um contrato de doação.
Desta forma, a instituição de usufruto entre
conJuges casados sob o regime de separação de bens não constitui
dissimulação à proibição legal, considerando que o direito de usufruto é
limitado, vez que o usufrutuário não pode dispor da coisa.
Outrossim, a obrigatoriedade da adoção do regime
de separação de bens, na hipótese de celebração de núpcias de
sexagenários, tem por objetivo conservar, com exclusividade, o domínio
de bens presentes e futuros.
Conceder ao cônjuge o direito de usufruir e utilizarse da coisa não caracteriza forma de burlar o fim imposto pela lei. Até
mesmo porque o direito de dispor do bem - poder de aliená-lo, consumilo, gravá-lo com ônus e submetê-lo a serviço de outrem - se restringirá
ao proprietário.
Mesmo que assim não fosse, a doutrina e a
jurisprudência vem entendendo ser inconstitucional a imposição de
regime legal de separação de bens, por constituir violação aos princípios
da dignidade humana e da igualdade.
Neste sentido:

1

"Processual civil. Recurso especial. Ação de
conhecimento sob o rito ordinário. Casamento. Regime
da separação legal de bens. Cônjuge com idade

2

:;~
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superior a sessenta anos. Doações realizadas por ele
ao outro cônjuge na constdncia do matrimônio.
Validade.» (Resp 471958 / RS - Ministra Nancy

Andrighi - STJ)
Isto posto, opino pela improcedência da dúvida,
devendo a escritura ingressar no fólio real, pois é lícito ao cônjuge
casado em regime legal de separação de bens instituir usufruto em
favor do outro.

São Paulo, 01 de abril de 2009.
Í'

~V(-f~
Elolaa Vlr&i1l CaDcl Franco

Promotora de Justiça

1

3
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CONCLU

Aos 15 de abril de 200
conclusos ao MM. Juiz de
Registros Públicos, Dr.
Bretas Marza lo. Eu,

o
faço estes autos
reito da 1· Vara de
tavo Henrique

Vistos.

DecisAo em separado, em 10 laudas,
digitada apenas no anverso.
SAo Paulo, 28 de abril de 2009.

Gustavo

Henrl~arzaglO
JUi~ Ulreito

-----------------------------

._~..

_-----

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
18 Vara de Registros Pllblicoa da Capital
Processo

na 583.00.2009.107245-2 - CP 40 - Fls. 1DÚVIDA IMOBILIÁRIA - conetltulçlo de
u8ufruto entre c6njuge. caa.doe pelo
reglma d••• pareçlo obliget6rla de bens buli. ao relllme - Inocorrência Inaxlat6ncla de trena,.rtncla de domlnlo Improcedencla

VISTOS.

r_

Cuida-se de dúvida imobiliária suscitada pelo 5° Oficial
de Registro de Imóveis da Capital, que recusou o registro de escritura pública de
instituiçao de usufruto e doaçao com reserva de usufruto, porque nela se
convencionou usufruto de bem imóvel entre cOnjuges casados pelo regime da
separaçao obrigatória de bens.
A dúvida foi suscitada a requerimento de SONIA LANA
BORGES, que não apresentou impugnaçao (fi. 23).
O Ministério Público opinou pela improcedência da
dúvida, por entender posslvel a instituição de usufruto entre cOnjuges casados
pelo regime da separaçao obrigatória de bens (fls. 24/26).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A questão foi examinada de forma precisa pelo
Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
1· Vara de Registros Públicos da Capital
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De fato, usufruto não transfere domlnio, que continua
com o nu-proprietário; apenas concede ao usufrutuário o direito à posse, uso,
administração e percepção dos frutos (CC 1394).
Carlos Roberto Gonçalves lembra o conceito clássico
de usufruto, originário do direito romano, como o direito de usar uma coisa
pertencente a outrem e de perceber-lhes os frutos, ressalvada sua substância.
(Direito Civil Brasileiro, Saraiva, Vol. V., pág. 444).
Trata-se, pois, de direito real sobre coisa alheia, de
sorte que sua instituição entre cônjuges casados pelo regime da separação
obrigatória de bens não configura burla legal.
Como precisamente observou o Ministério Público, a
adoção do regime da separação obrigatória tem em mira preservar o domlnio dos
bens presentes e futuros dos consortes. E, como o usufruto não o transfere ao
usufrutuário, não há qualquer risco ao patrimônio do nu-proprietário.
Ainda que assim não fosse, vem prevalecendo na
doutrina e jurisprudência o entendimento de que a obrigatoriedade da adoção do
regime de separação legal é inconstitucional.
Bem lembrou o Oficial que, recentemente, o E.
Superior Tribunal de Justiça reconheceu, no resp 471.958, a validade de doação
feita de um cônjuge ao outro na constância do matrimônio realizado pelo regime
da separação obrigatória de bens:

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
18 Vara de Registros Públicos da Capital
Processo
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"Processual civil.

Recurso especial.

Açilo de conhecimento sob o rito ordinário. Casamento. Regime
da separaçilo legal de bens. Cónjuge com idade superior

a

sessenta anos. Doaç()es raalizadas por ele ao outro cónjuge na
constância do matrimónio. Validade. - Silo válidas as doações
promovidas, na constância do casamento, por cónjuges que
contrairam matrimónio pelo ragime da separaçilo legal de bens,
por três motivos: (i) o CC/16 nilo as veda, fazendo-no apenas com
ralaçilo às doações antenupciais; (ií) o fundamento que justifica a
rastriçilo aos atos praticados por homens maioras de sessenta
anos ou mulheras maioras que cinqOenta, prasente à época em
que promulgado

o CC/16, nilo mais se justificam nos dias de hoje,

de modo que a manutençilo de tais rastrições rapresentam ofensa
ao principio da dignidade da pessoa humana; (iií) nenhuma

restriçilo seria imposta pela lei às referidas doações caso o
doador nilo tivesse se casado com a donatária, de modo que o
Código Civil, sob o pretexto de proteger o património dos
cónjuges, acaba fomentando a uniilo estável em detrimento do
casamento, em ofensa ao art. 226, §3°, da Constituiçilo Federal."
Cite-se, ainda, r. decido proferida em 1998 pelo
ministro Cezar Peluso, então desembargador do Tribunal de Justiça de São
Paulo, sob a égide do Código Beviláqua:

"Tampouco silo nulas as doações
ulteriores ao matrimónio. E nilo o silo, porque o disposto no art.
258, parágrafo único, li, do Código Civil, refletindo concepções
apen.. Inta/ig/wis

no quadro do

_ois,

80CIais do ... época, ~

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
1· Vara de Registros Públicos da Cspital
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nIJo foi recepcionado, quando menos, pela atual ConstituiçlJo da
República e, portanto, já nIJo vigendo, nIJo incide nos fatos da
causa.

E: que seu sentido emergente, o de que
r

.

-

varao sexagenário e mulher qOinquagenária nIJo tem liberdade
jurldica pare dispor acerca do patrim6nio mediante escolha do
regime

matrimonial de

bens,

descansa

num pressuposto

extrajurldico óbvio, de todo em todo incompatlvel com as
representações dominantes da pessoa humana e com as
conseqOentes exigências éticas de respeito à sua dignidade, à
medida que, por via de autêntica ficçIJo jurldico-normativa, os
reputa a ambos, homem e mulher, na situaçIJo tfpica de
matrim6nio, com base em critério arbitrário

e indução falsa,

absolutamente incapazes para definirem relações patrimoniais do
seu estado de faml/ia. [. ..]
Noutras palavras,

decretou-se,

com

vocaçIJo de verdade legal perene, embora em assunto restrito,
mas nSo menos importante ao destino responsável das ações
humanas, a incapacidade absoluta de quem se achasse, em certa
idade, na situaçSo de c6njuge, por, deficiência mental presumida
iuris et de iure contra a natureza dos fatos sociais e a
inviolabilidade da pessoa. [. ..]
Deduzir,

com

pretensIJo

de

valor

irrafutável e aplicaçlJo geral, homens e mulheres, considerados no
ápice teórico do ciclo biológico

e na plenitude das energias

interiores, à condiçSo de adolescentes desvairados, ou de
neuróticos obsessivos, que nSo sabem guiar-se senSo pelos
critérios irracionais das emoções primárias, sem dúvida constitui

- - - - --------
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juIzo que afronta a amesquinha a realidade humana, sobretudo
quando a evoluçSo das condições materiais e espirituais da
sociedade, repercutindo no grau de expectativa e qualidade de
vida, garante que a idade madura nSo tende a corromper, mas a
atualizar as virtualidades da pessoa, as quais constituem o
substrato sociológico da noçSo da capacidade jurldica. { ..]
NSo é tudo. A eficácia restritiva da

a legitimar e perpetuar verdadeira
degradaçSo, a qual, retirando-lhe o poder de dispor do patrimônio

norma estaria,

ainda,

nos limites do casamento, atinge o ceme mesmo da dignidade da
pessoa humana, que é um dos fundamentos da República (art. 1°,

1/1, da ConstituiçSo Federal), nSo só porque a decepa e castra no
seu núcleo constitutivo de razSo e vontade, na sua capacidade de
entender e querer, a qual, numa perspectiva transcendente, é
vista como expressSo substantiva do próprio Ser, como porque
nSo disfarça, sob as vestes grossairas de patemalismo insultuoso,
todo

o peso de uma intromlssSo estatal indevida em matéria que

respeita,

fundamentalmente,

à

consciência,

intimidade

e

autonomia do cônjuge.
E aqui, para agrevo da classificaçSo
jurldica que, como toda legis/açSo, opere, distinguindo entre
categorias de cônjuges, fundado em critérios factuais aleatórios, o
velho artigo 258, parágrafo único, 11, do Código Civil, perpetra
discriminaçSo nSo menos desarrazoada e injusta, porque nSo há
norma nem princIpio jurldico que impeça a alguém, em razSo de
idade avançada e de envolvimento afativo, doar bens ao parceiro,

i

antes ou durante o concubinato, e sequer no decurso de

_"""",to ......., que _ . """" os """,-to, de uma
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aventura amorosa. Tampouco estSo os mais jovens imunes aos
riscos patrimoniais da ilusSo e da farsa.
Por que é, pois, que, sob pratexto de
vulnerabilidade pslquica, subentendida como doença peculiar da
instituiçSo matrimonial, haveriam de ser tolhidos na mais nobra
das manifestações humanas, que é o exerelcio da generosidade e
da justiça, apenas os cOnjuges os quais não raro têm largas

razões para compartilhar e rapartir por conta de injunção
normativa, esta, sim, decrépita, e cuja menor extravagSncia está

em desestimular, por raaçilo legitima em rasguardo da autonomia,
ética e da liberdade jurldica, que ralações não matrimoniais se
convertam em casamento? E atentado considerével à estabilidade
do ordenamento jurldico é já

o descradito notório, que, provocado

pela inconveniência dessa conversilo, capaz de satisfazer anseios
genulnos e evitar incertezas danosas à ordem social, levaria, ou
vem levando, à desuetudo dos casamentos tardios. [...]

São estas todas razões mais que
bastantes por negar vigor ao artigo 258, parégrafo único, 11, do
Código Civil, em especial na sua imodesta conseqOência de
proibir alienações, gratuitas ou onerosas, entra os cOnjuges.
NSo

custa,

porém,

aduzir

que,

conquanto sem argumentos manifestos, há quem, dentra juristas
raspeitáveis, sustente nSo ser essa, conseqOência da ragra:
"Quando o ragime é o da seperaçSo, os cOnjuges podem
livramente negociar um com o outro" (AGOSTINHO AL VIM, "Da
DoaçSo", SP, Ed. RT, 1a ed., 1973., p. 147, n. 46). ~ quem
chegue a mesma conclusão, entendendo ser inaplicável ao
c...""",to. ainda quo - - ... -

legal de " ' -

f
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pura de bens, que é o de que se cogita na hipótese, o conteúdo
restritivo do artigo 312 do Código Civil, o qual só apanharia os

e demais frutos que

nubentes, não os cOnjuges; "Os bens

sobejam aos encargos do casamento podem ser doados a quem
quer que seja, inclusive ao outro consorte... A 4 8 Câmara do
Tribunal de Justiça de São Paulo, a 20 de março de 1947 (R. dos
T., 167, 689), tentou estender às doações entre cOnjuges o que só
se refere às doações entre nubentes: ~ nula

a liberalidade feita

pelo marido à mulher na constância do casamento contrafdo sob

o regime de separação obrigatória de bens.

~ certo que

o artigo

312 do Código Civil trata das doações antenupciais, não fazendo
referência a doações durante a vigência do casamento. Mas, está
subentendido, por força de extensão, que a proibição compreende
também as liberalidades na constância do casamento, porque, do
contrário,

não haveria razão para

lei vedar as doações

antenupciais. Seria inutilidade. Sem razão; não se interpretam leis
sem se entenderem" (PONTES DE MIRANDA, op. cit., pp. 431-

432, § 943, n. 2. Não há contradição com p. 425, § 939, n. 5, onde
trata de doações inter sponsos, não inter conjuges. Cf., ainda, seu
"Direito de Famllia", RJ, Ed. Jacintho R. dos Santos, 1917, p. 238,

§ 115)" (Apelação Cfvel

007512-412-00, TJSP, julgamento

18/08/98, São José do Rio Preto, Relator: Cezar Peluso).
Mesma orientaçAo foi tomada em recente decisAo do
Tribunal de Justiça de SAo Paulo:

"Não

colhe

o

inconformismo

do

,

apelante, eis que a vedação prevista na lei civil, em razão da
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idade do autor. niJo se refere à doaçiJo na constiJncia da uniiJo
estável. de sociedade de feto. ou mesmo do casamento.
Para se atingir o objetivo do autor,
necessário seria que fosse ele interditado para os atos da vida
civil. A doaçiJo de imóvel para a companheira ou cOnjuge niJo se
estende ao impedimento da sociedade constitulda com separaçiJo
total ou parcial.
Trata-se, na verdade, de ato de mera
liberalidade praticado por profissional do Direito, a fazer presumir,
portanto, conheça as rezões e vicissitudes dos impedimentos e
suas vantagens, impostos pelo legislador, que, por si-sós, niJo
constituiriam um bill de indenidade para as demais pessoas,
fossem quais fossem suas atividades profissionais.
Outrossim,

quanto ao art.

312 do

CC/16, cabe mencionar que referido dispositivo nada mais fez do
que impor odiosa restriçiJo ao casamento, quando um dos
cOnjuges niJo pode sequer fazer mera liberalidade, amparando

o

outro, sem desamparar a própria velhice ou eventual prole.
Sobre este assunto, pertinente trazer a
decisiJo proferida pelo TJIMG, Apelação n. 1.0491.04.911594Ape/açiJo n. 546. 548. 4fl- São Pauto Voto n. 15.769, Rei.
VANESSA

VERDOLlM

HUDSON

ANDRADE,

julgado

em

29.03.2005:
(...). Pois bem, o atuallssimo Diploma
Civil de 2002, que tantas inovações progressistas nos trouxe,
nesta parte manteve este censurável atentado contra a liberdade
individual de pessoas maiores e capazes, fazendo uma odiosa
discriminaçiJo contre estas pessoas, ferindo o seu direito de livre"6
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disposiçlio do patrimônio adquirido com seu trabalho, cabendo ao
Judiciário, no cumprimento de sua funçlio praclpua de integraçlio
do ordenamento jurldico para o alcance da justiça, analisar cada
caso concrato e fazer a leitura legal que mais se amolda aos
objetivos prascritos pela norma. O objetivo do ratro citado artigo
[art. 1641, do CC] é de proteçlio dessas pessoas (maioras de 60
anos) contra, como slio costumeiramente chamados, casamentos
interasseiros, onde

o nubente mais jovem contrai matrimônio com

idoso visando auferir vantagem econômica. A proteçlio da lei, ao
meu entender. deve parar por aI, pois já cumpriu assim o seu
objetivo de proteçlio

e alerta aquele que está contraindo

matrimônio com pessoa mais jovem.
Alargar o sentido da norma para proibir
o sexagenário, maior e capaz, rapita-se, de dispor de seu

patrimônio de maneira que melhor lhe aprouver é, como dito
acima, um atentado contra a sua liberdade individual (.. .). A
aplicaçlio da proibiçlio ao cônjuge, já de tenra idade, de fazer
doaçlio ao seu consorte jovem deve ser aplicada com rigor
naquelas hipóteses onde se evidencia no caso concrato que o
nubente mais velho já nlio dispõe de condições para contrair
matrimônio, deixando claro que este casamento tem o único
objetivo de obtençlio de vantagem material' .. (APELAÇÃO CIVEL

COM REVISÃO n" 546.548-4fl-00, TJSP, julgamento 0210412008,
Slio Paulo, Relator: CAETANO LAGRASTA).

Assim, seja porque o usufruto nAo transfere o domlnio
ou porque a via jurisdicional vem reconhecendo a inconstitucionalidade da

6
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imposiçAo do regime da separaçAo obrigatória de bens à pessoa maior de 60
anos, a recusa do zeloso Oficial deve ser afastada.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a dúvida
suscitada pelo 5° Oficial de Registro de Imóveis da Capital, por requerimento de
SONIA LANA BORGES, para determinar o registro do titulo de fls. 14.

Oportunamente cumpram-se o artigo 203, 11, da Lei de
Registros Públicos e o disposto na portaria-conjunta 01/2008 da 18 e 28 Varas de
Registros Públicos de SAo Paulo.
P.R.I.C.

SAo Paulo, 28 de abril de 2008.

Gustavo

HenriqU~rzagAO
Juiz~~:~t~al
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CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a partir da publicação desta certidão
,')
° Oficial de Registro de
estes autos serão remetidos ao Sr.
Imóveis da Capital, onde as partes interessadas no registro e/ou averbação
devem se dirigir para as providências necessárias ao seu cumprimento,
esclarecendo que os autos permanecerão por 30 (trinta) dias na referida
Serventia, em cumprimento à Portaria Conjunta n001l2008.
São Paulo, o?\- de
c::.. ~
de 2009.
Eu
~
, escrevente, subscrevi.

CERTIDÃO-PUBLICAÇÃO

Certifico e dou fé que a certidão

~a,

da Justiça Eletrônica em ~

foi disponibilizada no Diário
/2009. Considera-se data da

publicação o primeiro dia útil subseqüência à data acima mencionada.

Em~/ c2>

Eu,

/2009.
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pago pela Defensoria não consegue ressarcir nem o trabalho intelectual nem as despesas para a confecção de um laudo pericial
de qualidade. Não fosse assim, o Juiii'.:o não conseguiria manter um quadro de Peritos ~ualificados para cO~fecção dos trabalhos
nesta Vara Especializada. Assim, visando conciliar o interesse do perito e da parta Interessada, determino o pagamonto das
despesas do perito, que fixo em R$ 1 .500,00 (mil e duzentos reais), ficando desde já deferido o par~elamento em até dez vezes,
mediante depósitos mensais em conta do juizo, a iniciar-se em trinta dias a contar da data da pubhcaçAo deste despacho. Com
o integral pagamento, à perlcia. Int./USUC 699 - ADV: MARIA BATISTA DE SOUZA (OA8148346/SP)
Processo 100.08.207562·4 . Usucapião· Antonio Barbosa Costa e outro· Certifico e dou fé que os autos encontram-se
no aguardo da manifestação dos autores sobre a estimativa pericial. USUC 953 - ADV: HEBERTH FAGUNDES FLORES (OAB
179609/SP)
Processo 100,08.208465-3 - Pedido de Providências - Municipalidade de Silo Paulo - Diante do exposto, DEFIRO (') pedido
formulado pela Municipalidade de São Paulo, para: 1) determinar o cancelamento da averbaçAo nO 31 da transcrição 47.775
do 12 11 RI e 2) determinar a substituição da planta pela planta AU 04/0212/80-B, que deve se limitar à preservação das área
públicas, som atingir os registros ja existentes, nos termos da manifestação de fI. 46. Oportunamente, cumpra-se o disposto na
portaria-conjunta 01/2006, das 1" e 2- Varas de Registros Públicos da Capital. Nada sendo requerido no prazo legal, arquivemse os autos. P.R.LC. CP-490" ADV: NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP)
Processo 100.08.212099-0 - Usucapião - Maria Aparecida dfl Souza e outro - Vistos. 1) Inicialmente, indefiro o pedido de
gratuidade formulado pelas autoras, uma vez que não cumpriram o item 1 de fls. 116. 2) Determinada a emenda da inicial em
fevereiro de 2009, com prazo para cumprimento de quarenta e cinco ~ias (fls. 116/118.1, as autoras não se manifestaram nos autos
(fls. 119). Mesmo sem requerimento, foi concedido prazo suplementar de dez dias, mas novamente não houve manifestação da
parte autora (fls. 120). A longa e improdutiva tramitação de processo cujo andamento é obstado porque a parte autora não se
desincumbe satisfatoriamente do ônus de deduzir de modo correto sua pretensão e de instruir devidamente a inicial consome,
em detrimento de outros, os parcos e limitados recursos disponiveis ao Judiciário para que atenda com presteza e eficiência
os que perante ele comparecem responsavelmente em busca de SOlllção para seus conflitos e de tutela de suas pretensões.
Note-se que o prazo concedido para cumprimento da emenda foi bastante razoável (45 dias). mas ele transcorreu sem que a
parte autora sequer requeresse sua dilação. Em conseqüência, nos termos do art. 284, parágrafo único, do Código de Processo
CiVil. não sanados os defeitos que obstam j) recebimento da petiçao inicial, indefiroHa e julgo extinto o processo, sem apreciação
de mérito, nos termos do disposto pelo ar!. 267, 1. do Código de Processo Civil. Custas pelas autoras. Transitada esta em
julgado. recolhidas ou inscritas eventuais custas em aberto e feitas 3S anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os
autos, ficando autorizado, se oportunamente requerido pelas autoras. o desentranhamento dos documentos originais por eles
apresentados, exceto procuração e guias de custas, que deverão permanecer nos autos. P.R.I.! usuc 991 - ADV: ALEXANDRE
DO NASCIMENTO (OAB 192193/SP)
Processo 100.08.215842-6· USllcapj~o· Celia Regina GabriElI da Silva e outro - 1) Recebo a petiçao de fls. 60/62 como
emenda à inicial. Anote~se, inclusive a alteração no valor da causa de acordo com o documento de fls. 98. 2) Indefiro o podido
de gratuidade. Os documentos de fls.63/70 mostram que os autoras não podem ser considerados pobres na acepção jurídica
do termo. Com efeito, somados os rendimentos de ambos os (equerentes (fls. 63 e 67), percebe-se que a renda comprovada no
ano de 2008 superou R$ 50.000,00. O beneficio da justiça. gratLjita não pode ser estendido de maneira irresponsável. de modo
a beneficiar qualquer um que se diga pobre. Caso isso acorra. o prejuizo será de todos, já que o pagamento das despesas
processuais dos supostamente pobres será feito com a receita dos tributos pagos por cada um de n6s. Não se deve confundir
impossibilidade de pagamento de custas '3 despesas do proce",so. sem prejuízo do sustento próprio e da famllia, com mero
desconforto financeiro. Assim depositem o valor referent>3 a;: custas iniciais, considerando o novo valor da causa (vide item 1)
em dez dias, sob pena de extinção. 3) S~rn prejulzo, nç mf;1smo pra;!o, deverão os autores: a) cumprir integralmente o item 5
de fls. 45 (falta certidão de distribuição, com prazo de 99 anos, incluindo inventários e arrolamentos. em nome de José Rublo
Bernardes); b) providenciar certidão de Objeto e pé da ação de despejo mencionada a fls. 102; Int. iUSUC 1013 -ADV: ALBERTO
CARILAU GALLO (OAB 34453fSP)
Processo 100.08.248284-4· Pedido de Retificação de Area de Imóvel" Gizela de Arruda Monteiro dos Reis ~ Vistos. Fls. 58:
anote-se. Defiro vista dos autos fora de Cartório pelo prazo legal. Int /PJV 05· ADV: LUIZ GONÇALVES (OAB 23713/SP)
Processo 1 00.09.100766-7 ~ Pedido de Providências· Companhia de Saneamento Básico do Estado de Slo Paulo - Sabesp
w Certifico e dou fé que os documentos desentranhados estão à disposição do requerente para serem retirados. CP-24 - ADV:
FABIO ANTONIO MARTIGNONI (OAB 149571/SP)
Processo 100.09.105376-0 - Usucapião - Miguel Viana Pereir::1 e outro - Vistos. 1) Recebo a petição de fls. 93/94 como
emenda à inicial. Anotewse. 2) No prazo de dez dias, sob pena dê indeferimento da inicial, deverá a parte autora cumprir
corretamente o item 4 de fls. 90/91, uma vez que certidõas de distribuição de pedidos de falência. concordata e recuperações
judiciais $m nenhum momento foram requeridas (fls. 103 e '107).. Int. I usuc 93· ADV: AGUINALDO SIQUEIRA MARTINS (OAB
21404/SP)
Processo 100.09.107245-2 ~ Dúvida de Registro de Imóveis· 5~ Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo - Sonia Lana
Borges - Certifico e dou fé que a partir da publicação díista certidão a&tes autos serAo remetidos ao Sr. 5° Oficial de Registro
de Imóveis da Capital, onde as partes interessadas no registro alou averbação do mandado fInal expedida devem se dirIgir para
as providências necessárias ao seu cumprimento, esclarecendo que os autos permanecerão por 30 (trinta) dias na referida
Serventia. CP-4Q - ADV: SONIA LANA BORGES (OAB 130180/SP)
Processo 100.09.108068-4 - Dúvida Inversa de Registro de Imóveis - Rui Miras Costa - 5' Oficial de Registro de Imóveis da
Capital - Certifico e dou fé que a partir da publicação dt1sta certidib estes autos serão remetidos ao Sr. 5' Oficial de Registro
de Imóveis da Capital, onde as partes interessadas no registro e/ou averbaçâo do mandado final expedido devem se dirigir para
as providências necessárias ao seu cumprimento, esclarocendo que os autos permanecerão por 30 (trinta) dias na referida
Serventia. Cp w40 - ADV: LILIANA PROVAS! VAZ (OAB 1467591SPl
Processo 100.09.112142~9 • Dúvida de Registro de Titulos e Documentos - 14(1 Registro de Imoveis· Maria do Carmo
Pereira da Silva - Certifico e dou fé qLle os documentos deSer'ltranhados estão à disposição do suscitado para sefem retirados.
CP-63 - ADV: CARLOS HENRIQUE MENDES DIAS (OAB 171260/SI')
Processo 100.09.113443-0 ~ Usucapião· Maria da Graça Silva Perez - Vistos. 1) Recebo a petição de fls. 45/46 como
emenda à inicial. Anote-se. 2) Defiro o beneficio da gratuidade à parte autora. Anote-se. 3) Defiro a inclus!ío de Isabel Fernanda
Silva Peres (fls. 52/55) no polo ativo da demanda. Anote-se. 4) Aguarde-se a vinda da certidão faltante. 5) Ante a concordância
da parte autora, determino a realização da pericia antocip'H1a qu<~ lerá por objeto a conferência da localização e das reais
medidas perimetrais do imÓVel usucapiendo. para possibilitar a abertura de nova matricula com maior segurança. e também terâ
por objeto a análise dos registros que serão atingidos pelo usucapião e dos titulas dos confrontantes tabulares do imóvel. pois
imprescindlvel sua citação. Para tal fim, nomeio como perito ao Dr. Fábio Lobo Napolitano. que devera responder os seguintes
Publicação Oticlal do Tribunal de Justiça ,10 Estadc de São Paulo·· Lei Federal 11" 11.419/06. art. 41'
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