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4 a Vara do Trahalho de São Paulo - Capital
INT/cIT.NO

PROC. 004-1238/1999

3198/2009 RELAÇÃO N°

37/2009

Destinatário; ROSINEIDE MARIA DA SILVA
A/c. PATRICIA DAMASIO KHALIL IBRAHIM
z ~UA TAGUÃ,2S2
Endereço

Municipio

LIBERDADE
PAULO - SP
01508-010

, sAo

CEP

;tlRAZO FAti\l
I /75 . I 't(;. 1 '7
0

.-

Autor; ROSINEIDE MARIA DA SILVA
Réu

1

!

Lanchonete Chajal Ltda (+

4)

Fica V. Sa. NOTIFICADO quanto aos termos da deci8ào

,

pro-

/,Í

ferida, conforme cópia em anexo.
Local

AV MARQUES DE SÃO VICENTE 235

CEP!Cidade

01139-001 -

BLOCO A - BARRA FUNDA

sAo

O

4°

ANDAR~~AJ~~
~t/V'

\

~~~~:;----==-----===:'J/\rO"J~.

Em 01/06/2009

pl Diretor Postado em. 03/06/2009

I·

/1/,-,0 (/A./l1fr,NJ

(~1~ lp~
Compete ao advogado ou • parte comualoar 80 J1Ilzo qualquer mudaaça de eadereço, 1Gb peDa d. se reputar
válklas as nolilkaç6es ou IaUmaçõ.. lavlHas para O endereço co_taate dOI aulol (art. 39 do CPC).
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PROCESSO N° 004-1238/1999
INT/CIT. N° 3198/2009 RELAÇÃO NO

37/2009 ORDEM NO

.....
DESTINATÁRIO. ROSINEIDE MARIA DA SIL~A

AIC, PATRICIA DAMASIO KHALIL

IB~IM

RUA TAGUÁ,282
LIBERDADE

01508-010 - SÃO PAULO - SP

ENDEReço PARA DEVOLUÇÃO
REMETENTE I 44 Vara do Trabalha de São Paulo - Capital
4 0 ANDAR

AV MARQUES DE sÃO VICENTE 235
R~OCD

A -

HARRA FUNDA

Ol139-0Gl -

sAo

~AULO-SF

APÓS A 3 a TENTATIVA DE ENTREGA
DEVOLVER AO REMETENTE

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Justiça do Trabalho· 2" Região .
04s Vara do Trabalho de São Paulo· Capital

TITU.O PROTOCOLADO EPRENOTADO

l',,\

lJ

Processo n'1238-1999

CONCLUSÃO
Nesta data faço os presentes autos conclusos
ao (à) MM Juiz do Trabalho,

Em29/05l2~09 _~
_ _ _ __
Teresa Maria Nu es Mano do Paco
Diretora de S cretaria

NíJo há regra"jento legal que impossibilite a
constriçíJo de imóvel que foi alienado fiduciariamente ( an 649 do
CPC), mormente considerando a natureza alimentar do crédito
trabalhista, de posiçíJo superprivilegiada.
A dívida fiduciária acompanha o bem,
onerando-o em caso de aqfudicação ou arrematação, razdo pela qual
deverá constar do edital o gravame existente sobre o imóvel, além de
ser noticiado o credor fiduciário sobre a constrição.
Ainda que omitida informaç{Jes que a referida
serventia repute necessária, a ordem judicial em comento deve ser
cumprida nos seus estritos termos porque níJo se verifica no caso em
concreto a possibilidade de recusa, o que só se admitiria se esta fosse
mamfestamente ilegal, o que ni'lo se verifica.
Por todo o exposto, considerando-se que a
ordem consubstanciada pelo mandado de registro de penhora trata-se
de ordem judicial proferida por Juízo competente e, principalmente,
porque revestida de legalidade, determino a I. Serventia Imobiliária o
seu imediato cumprimento sob pena de responsabilizaçiJo pelo eventual
cometimento de crime de desobediência.
Intime-se o reclamante para encaminhar a
cenidêio ao Canório de Imóveis, com cópia da presente decisiJo.
S/'. data supra
BEATRIZ HELENA

M1G~jCOM1N1

JuffIJ do Trabalho

(Pág. l/I)
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rlrulOl'HOrOCOlIDO, PIENOTÀ!Kr'
.' OFICIAL DE REGI&TROOE IMOvE.'~
CIII=IIT..... sAo l'A1JlO

CERTIDÃO

2231470)

P....,.,..o ..-123111999

im,J\.O PROTOCOlADO E PAENV I;"U"

N.tur... do Pro_, AçAD Trabalhista
V.lor d. eueuçlo: R$4.771.S6(Quatro mil. seteccnto:· e ••tent. e um rellÍs c cinquenla
e sei. cenlllvos) em 29/O!1/21I()II.
Autor: ROSINEIDE MARlA DA SILVA. RG n"S.6.l1.911!. CPF n'1l37.935.KIJ4·XO.
nascidll em 26/09/1978. brasileira. solleira. garçonete, residente c domici1htda fi Ru;.t
JoAo carlos d. Artur. 422. ln.etlagos - sao Paulo·SP. CEi' n'04679·080.
Réu: lANCHONETE CHAJAL LTDA. CNPJ.02.883.897/IXMn·74. 11. posso. d",
sócios GREGóRIO ANTONIO LA YANA ZBPEDA. CPF.638.093.Z07·()6, OSVALDO
MAIA RIBE-IRO. CPF.~78.694.138·87, ROBERTO DE OUVEIRA, CPF.J75.1J43.~07·
25 E MARIA DE FÁTIMA CHAVES, RG.28.042.903-4·SSPISP. CPF.184.152.7IK·
16. bra.\uaeira. solteira. nlaior, ascensorista, residente u domiciliada!. ntl Avenid\:l Nove dL.'
Julho. 557. Apto.507.A - SIo Paul... SP. CEP.OIJ13-000.
Juiz: BEATRIZ HELENA MIGUEL JIACOMINI

OBSERVAÇÃO: Os emolumentos devldOl ao Ofk:k Imobiliiirio !\Crio Nutisr.itos .,,,
linal (Artigo.4". parágrafo 5·, do Provimento CR 61J2(l'11. d.i Corre.odori. do Tribo"'"
Regiona' do Trabalho da 2' Regiio.

-

--,

Certifico e dou fé que DOS auto& do proceRSO em cpf&rat~. em 09108120U8, foi penhúruth~
o imóvel "Unld.de autAao"," o'S07, tipo A. 10e.l....d. no S" ••dar do F..dif'civ
Urupê\, .Itu.do "" ....IIId. Nove d. Julho, ,,"557, no 7" 8ubdlltrito - Con.o,.ç~o,
ene.rr ,'ndo ...... <xclu,lv. d. S8,14.. Z, 1...lulllvo ....çao d .. pandes e lolal do
74,4!hr.l, •• bend....lh. um. partkllpqlo Id..1 de 16,311112 ••• 're•• <amuo' ti..
odif/ei: e cor .... poad.ado·lh. I r..,1o ideal de 0,10543 • u cooO.ienlo de
partie''''.çlo é d. 0,111)574 110 terr•• o," Contribuinte: 006.030.0129·7. siTUa"" nu
Ave.ido Nove de Julho, 557, Apartamenlo S07·A. 5" andar. São Paulo-SP. CEP.O 13 13000. rlOgistrado na matrícula rt'82.8S4. do livro nl '2, no 5U C&rtório de Registro til:.
Imóvei. d. Comarca de São P.uloISP, em nome de MARIA DE FÁTIMA CHAVES.
RG.28.!142.IJ())·4·SSP/SP. CPF. 184.152.718·16, bc••n.;ra, solteira, m.ior~.c<nSO'iSh
. residente e domiciliada na Avenida Nove de Julho. 5:-7, Apto.507~A - S
ulo.:.
\. CEP.O 1313-000, tendo sido nomeada depoMitâriu 11 pro~·i·ietáriu. já qualific li.
'- Cert.rico. ainda, que da penhora ti sócia executada teve ~iêncitl. em 19/11/2. '
O refer:do é verdade c deu. fé.
1
.
São Pall]o, J 1 de mll......n- de. 2009.
"l
~

.
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Pt:lDER JUDICIÁRIO FEDERAL
JL ltiça do Trabalho· 2" Região

4" Vara do Trabalho de São Paulo· Capital

CERTIDÃO
Processo

0'1238/1999

Natunu do Processo: Ação Trabalhista
Valor da execução: R$4.771,56(Quatro mil, setecento e setenta e um reais c cinquenL,

c seis centavos) em 29/05/2008.

-

Autor: ROSINEIDE MARIA DA SILVA, RG n"S.ólI.9IH, CPF n'm7.935.~')4.k,).
nascid" em 26/09/1978. brasileira, solteira, garçonete, residente c domiciliada à R""
João ("rios de Artur, 42:Z.lnterlagos - São Paulo·Sr. CF!' Il·04679.()RO.
Réu: lANCHONETE CHAJAL LTDA, CNPJ.02.883.8971OIMl1·74, ll" pcs"", dos
sócios GREGÓRIO ANTÔNIO LA YANA ZEPEDA, CPF.638.093.207·0h, OSVALD()
MAIA RIBEIRO, CPF.~ 78.694.138·87, ROBERTO DE OLIVEIRA, CPF,375.043.8iP·
25 E ;~ARIA DE FÁTIMA CHAVES, RG.28.042.9()3·4·SSP/SP, CPF.184.152.7IX·
16, brà:iileira, solteira, maior, ascensorista, residente e domiciliada na Avenida NoVl' de
Julho. 557. Apto.S07·A . São Paulo·SP, CEP.OI313·0f'O.
,Juiz: BEATRIZ HELE'IA MIGUEL JIACOMINI
OBSERVAÇÃO: Os emolumentos devidos ao Ofiei( Imobiliário serilo salisfcil'" ,'I'
final (Artigo.4", parágrafo 5°, do Provimento CR 61/2f:') I. dJ Cürregedoria do Trih ..",,:
Regional do Trabalho da 2" Região.
Certifico c dou fé que nos autos do processo em epígrar", em 09/0812008, foi renh,'wdl'
o imó,el "Unidade autônoma n"S07, tipo A, loealizada no 5" andar do ICdifici"
Urupéi, situado na avenida Nove de Julho, n0557. no 7" Subdistrito - Consulá~ã",
encerl.lRdo a área exelusiva de 58,I4m2, inclusive meação das paredes c total d,:
74,451>;2, cabendo-lhe uma participaçao ideal de t6~'lm2 nas área. comuns d,}
edifíci'. c correspond"ndo·lhc a fração ideal de 0,00543 c o coefjcienk d.
partic'laçiio é de O,OtiS74 no terreno," Contribuinte: OOó.OJO.O 129.7. situad,) ti"
Aveni"d Nove de Julho, 557, Apartamento 507·A, 5" andar, São Paulo·SP. CEP.OL\I3·
O()O, registrado na matdeula n"82.854, do livro n"2, no 5" Carlór!o de Regislro ,li'
Imóveis da Comarca de São Paulo/SP, em nome de MARIA DE FATIMA CHA VE~;.
RG.28.042.!J03·4·SSP/Sl>, CPF.184.152.718·ló, brasileira. solteira. maior. aSC~ns .'la.
residente e domiciliada lia Avenida Nove de Julho. Se7. Apto.507·A - São Pu
SP .
. CEP.O I 313.fX)O, tendo sido nomeada depositária a prol ... ietária, já qual IC «.
Certifico, ainda, que da penhom a sócia executada teve ~iência em 191 1/20 .
O refer:dn é verdade e dnu fé
Suo Paulo. 3! de março ·jc 2009.
Teresa Maria Nune~ f)ltano do Paro
Direto I a d~' Sccretarra

.._-------"'

SÉRGIO JACOMINO,
5.° Oficial de Registro de Imóveis da Capital
Certifica que, o imóvel objeto da matrícula n.O 82.854, constitui do pela
"Unidade autônoma n.o 507, tipo A, localizada no 5.° andar do Edifício
Urupés, situado na avenida Nove de Julho, n. o 557, no 7. o Subdistrito o
Consolação", encontra-se alienado fiduclariamente pelo Registro n. 2,
em favor da CAIXA ECONCMICA FEDERAL, para garantia da dívida no
valor de R$ 23.844,71. Dou fé. Em 24 de junho de 2009. O Oficial Substituto,
MARCO ANTONIO VIOLlN,

ISOOFICIALD
DE I~IOVEIS
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5° Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo

Sérgio Jacomino - Registraoor

E-mai!:

sergiojacomino@gmail.oom

223147

CERTIDÃO DOS ATOS PRATICADOS
Sérgio Jacomino, 5' Oficiai de Registro de Imóveis, C.P.F. 656.714.578-15,
CERTIFICA que o presente titulo foi prenotado em 15/06/2009. sob número 223147, microfilmado e registrado em 24/06/2009
e que foram procedidos aos seguintes atos:
Descrição do ato

3/82854 LV.2-Registro Geral (matrícula)

penhora

E RfGIST~O

I

Regístro(s)
Averbação(ões)
Abertura(s) de matrícula(s) a requerimento
Certidões, Atribuições, Notificações e Intimações
Custas Finais
Valor devido
Depósito prévio
Saldo

R$ 0,00

Natureza do título: Oficio

Outorgado: LANCHONETE CHAJAL LTOA

,O.ACAPi lKl.

Valor

seq./reglstro Descrição do livro

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Emolumentos
Estado
IPESP
SINOREG
Tribunal de Justiça

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Os emolumentos do Estado, as contribuições do
IPESP e do Tribunal de Justiça serão recolhidos, em
guias próprias, no primeiro dia útil da semana
seguinte à data da emissão desta certidão.

São Paulo, 24 de junho de 2009
í::l COIn 111 o

Sérgio Jacomino • Registrador
Marco Antonio Violin - Substituto

RECIBO

Nome: _________________________________________________
End: ______________________________________________
Declaro que recebi a l' via deste recibo
São Paulo, data ____' ____'200__

Assinatura

Rua Marques de paranaguá, 359 - Consolação - São Paulo - SP

Tel: 3129 -3555

-------------_._----
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5.' OFICIAL DE REGISTRO DE I ÓVEIS
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São Paulo,

de São Paulo

23 de outubro de 2006

IMÓVEL: Unidade autônoma n.o 50 , tipo A, localizada no S.' andar do EDlFÍCIO
URUPÊS, situado na avenida Nove Julho, n.' 557, no 7.' Sub distrito - Consolação,
encerrando a área exclusiva de 58,14m2, inclusive meação das paredes e total de
74,45m1, cabendo-lhe uma participação ideal de l6,31m2 nas áreas comuns do edificio e
correspondcndo-lhe a fraçilo ideal de 0,00543 e o coeficiente de participação é de
0,00574 no terreno.
CONTRIBUINTE: 006.030.0129-7.
PROPRIETÁRIOS: MAJER BOTKOWSKI, brasileiro, arquiteto, RG
773. 545/SSP-SP, CPF 006.315.408-06, casado aos 14/03/1953, pelo regime da plena
comunhão de bens, com mDA BOTKOWSKI, brasileira, empresária, RG
1.409.108/SSP-SP, CPF 147.817.348-39, residentes e domiciliados nesta Capital, na rua
Caconde, n.°125, apartamento n.' 171.
REGISTRO ANTERIOR: Transcrição n.' 53.705 de 20/09/1967, deste Registro de
Imóveis.

R. 11 82.854 venda e compra
Em23 de outubro de 2006 - Prot. 195,
Pelo instrumento particular datado de 21 de setembro de 2006, com força de escritura
pública, os proprietários MAJER BOTKOWSKI e sua mulher ZlLDA
BOTKOWSKI, jâ qualificados, transmitiram por mlI1A feita a MARIA DE FATIMA
CHAVES, brasileira, solteira, maior, ascensorista, RG 28.042.903-4/SSP-SP, CPF
184.152.718-16, residente e domiciliada nesta Capital, na avenida Nove de Julho, n.'
571, apartamento n,' 507, o imóvel objeto desta matricula, pelo preço de R$ 41.600,00,
satisfeito do seguinte modo: R$ 3.106,66 com recursos próprios; R$ 7.893,34
importância debitada da conta vinculada do FGTS da compradora; R$ 6.755,29
concedido na forma de desconto pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; e
R$ 23.844,71, financiados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, dentro do SFH, com
recursos do FGTS. Valor atribuído pela P.M.S,P.: R$ 59.929,96.

CODtlaua DO verso

223147 30/06/2009 2/3

R. 2/82.854 alienação fiduciária
Em 23 de outubro de 2006 - Prol. 195.971 (21109/06)

Pelo mesmo instrumento particular mencionado no R. I, a proprietária MARIA DE
FATIMA CHAVES, já qualificada, alienou em caráter fiduciário a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, com sede no setor Bancário
Sul, Quadra n.· 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília, Distrito Federal, o imóvel objeto desta
matricula, para garantia da dívida de R$ 23.844,71, que será paga no prazo de 240 meses,
em prestações mensais e sucessivas, a primeira vincenda em 21/10/2006 no valor de
R$ 252,19. Sistema de Amortização: SAC/SISTEMA AMORTIZAÇÃO CONSTANTE
- NOVO. JUROS: à taxa nominal de 6,0000% ao ano e efetiva de 6,1677% ao ano.
Avaliação do imóvel: R$ 41.600,00. As demais cláusulas e condições pactuadas pelos
contratantes constam do aludido instrumento arquivado neste Registro.

·4
CO ANTONI
Oficial Subs

. l\tlld~J V(

L,~~~S!8~~ ~

OLlN

Av. 3 /82.854 penhora
Em 24 de junho de 2009 - Prol. 223.147 (15/06109)
Pela certidão expedida aos 31 de março de 2009, pelo Juízo da 4". Vars do Trabalho
desta Capital (original arquivada por processo eletrônico na prenotação n." 221.407),
extralda dos autos n." 1238/1999 da Ação Trabalhista, movida por ROSINEIDE
MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, garçonete, RG 5.621.918, CPF 037.935.894-80,
residente e domiciliada nesta Capital, na rua Joio Carlos de Artur, n.· 422, em face de
LANCHONETE ClIAJAL LTDA, CNPJ 02.883.897/0001-74, na pessoa dos sócios:
I) GREGÓRIO ANTÔNIO LAYANA ZEPEDA, CPF 638.093.207-06;
2) OSVALDO MAIA RIBEIRO, CPF 578.694.138-87; 3) ROBERTO DE
OLIVEIRA, CPF 375.043.807-25 e 4) MARIA DE FÁTIMA CRAVES, já
qualificada, residente e domiciliada nesta Capital, na avenida Nove de Julho, n." 557,
apartamento n.· 507-A, verifica-se que, o imóvel objeto desta matricula, de propriedade
da sócia MARIA DE FÁTIMA CHAVES, já qualificada, foi penhorado pars g~tia
da divida no valor de R$ 4.771,56 em 29/05/2008, tendo sido nomeada fiel depositária
Maria de Fátima Chaves, já qualificada. A presente averbação está sendo feita atendendo
a ordem expressa da M. Juíza da 4". Vara do Trabalho desta Capital, Dr'. Beatriz Helena
Miguel liacomini, reiterando determinação anterior e superando óbices levantados por
COIItlnua Da Ma 01

II

OUIWO:)
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'i
Slo Paulo,

24 de Junbo de 2009

este Registro.
lM.Vf'-,'

)

VMAN GR ANI }I' OLU MACHADO

Escre~~Autorizada

•• FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA"
I'

•• VIDE CERTIDÃO NO VERSO -
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(

82.854

)
Sergio
. Registrador
MarroA71tOnio Vidin- Substituto
Pedido nO 223147
que a
do parágrafo lOdo art. 19 da Lei 6.015/73.

Paulo, 24 de junho de 2009.
Sérgio Jacomino, Oficial Registrador.
Marco Antonio Violin, Substituto do Oficial.

a que se

,

nos

QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS DE $lo PAULO
Sérclo Jacomlno, Reclstrador
Protocolo 223.147 - Matrfcula 82.854
Interessado: Roslneide Maria da Silva.
Ementa: Mondado judIcIol- quollllcoçlo ....1101. EIIocuçIo _ _ o CdpIo , . - - . - . -

oIIonocIo 1IducIúIo.

1) Nilo .. admite

registro cóplo reprográfica de titulo. 2} Fere o principio de continuidade do registro o registro de penhora de Imóvel quando o executado
tltularlza direitos de ollenante jfduclante.

Q

.,-.
SúGto JACOMINO, SI OfIciai de Resistro de Imóveis da Capital de SIo Paulo, no uso de suas;;;
atribuições lesais, tendo em vista as posslvels consequênclas danosas com o registro praticado nesta ;<ó
Serventia, com base no paradigma representado pelo Processo 583.00.2007.214520-6, deste R. Primeira ::"
Vara de Registros Públicos e nos termos do art. 214, § 31 da Lei 6.015, de 1973 vem representar a Vossa
Excelência a situaçio relatada abaixo.
A 15 de junho de 2009 foi recepcionado no Registro a notificação n. 3198/2009, reI. 37/2009,
datada de 3 de junho deste ano, remetida pela 41 Vara do Trabalho da Capital
, de 510 Paulo.
Nos precisos termos do art. 12 da Lei 6.015, de 1973, o titulo foi prenotado sob número
223.147, em data de 15 de junho, e o resistro consumado - malgrado o fato de ter sido procedido após
a desquallficaçllo pelas razões singelas abaixo declinadas.

o titulo havia sido anteriormente apresentado e devolvldo (protocolo 221.407) pelos seguintes
fundamentos:
·Pela Matricula n.- 82.854, MARIA DE FÁTIMA CHAVES, adquiriu o imóvel pelo instrumento particular datado de

21/09/2006, com força de escritura pública, rellstrado sob n.1 1 na referida matricula. Pelo mesmo Instrumento
particular MARIA DE FÁTIMA CHAVES, alienou fiduclariamente o imóvel, conforme registro sob n.1 2, em favor da
CAIXA ECDNOMICA FEDERAL

Diante do exposto, "lo é vi"vel a penhora sobre imóvel que foi alienado fiduciariamente. uma vez que MARIA DE
FÁTiMA CHAVES ~ tio somente t~ul.r de direitos d. flduciante.
Entretanto. é possível recair a constriçlo executiva sobre os direitos titularizados pela executacY no respectivo
contrato (Acórdão RESP 910 207 d. 09/1012007 do STJ)".

A meritlssima juiza da 41 Vara do Trabalho de 510 Paulo, Ora. Beatriz Helena Mieúel JI comini,
apreciando a devoluçllo formulada por este Registro, jultlou-a indevida, determlnand9'~ rei ro, "sob
pena de responsabillzaçlo pelo eventual cometimento de crime de desobediência".
.

L

1
1
,

QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS DE $lo PAULO

Sél'llo Jacomlno, Rellstrador
A ordem foi cumprida Incontinenti.

A averbaçlo da penhora foi efetivada na data de 24 de junho passado (Av. 3/82.854), conforme
se verifica da certldlo anexa.
Remanescem as razlles que originalmente haviam obstado o acesso do titulo.
Permanecem, igualmente, riscos de difícil reparaçlo, já que eventual arremataçlo ou
adjudlcaçlo do imóvel nlo poderá ser registrada e o terceiro, arrematante ou adjudlcante, terá em
mias um título ilfquldo.
Estas 510 as razlles que Impediam o acesso do título (e Impediria eventual registro de
adjudlcaçllo ou arremataçlo):

A executada nlo é proprietária do Imóvel da matrícula 82.854.
No Registro, a executada figura tio somente como alienante flduclante, já que a propriedade foi
transmitida flduclarlamente em garantia à CAIXA ECONOMICA FEOERAL.
Por esta razlo, seria descabida a penhora incidente sobre o Imóvel, vale dizer: sobre a propriedade
do bem. Eventualmente caberia a penhora dos direitos de que o executada é titular. (Cfr. JACOMINO.
Sérgio. Penhora - alienaçlJo jlduci6rla. Algumas conslderaçlJes sobre o Registro. Boletim Eletrônico do
Irib de 9.1.2006. n. 2245).
A jurisprudincia nlo destoa. Brevitatls causa, apresento caso análogo deste mesmo Registro:
Arremataç.llo. Penhora de direitos. Obrl&.çlo 'propter rem'. Quallflcaçlo re,lstral- titulo judicial. Especialidade subjetiva.
Continuidade.
EMENTA NAo OFICIAL: 1. Os tltulos judiciais nlo slo Imunes. qUlllflcaçlo reatstrll, pois esta nlo promove incurslo sobre
o mérito d. decido judlcl.l, mas i apreciaçlo das formalidades extrrnsecas da ordem e I conedo de seus dados com o
rellstro e a SUl formallzaçlo Instrumental. 2. Tanto a penhor. quanto a carta de arremat:açlo deveriam ter recardo sobre
os direitos que o executado detinha sobre o bem.
se confundindo com a titularidade doml"I.1. 3. As exilências quanto
à correta qu.llflcaçlo reRlstral 510 pertinentes. pois conferem a selurança e autenticidade aos atos e nelóclos jurldlcos
levados à registro. Dúvida procedente. (Processo 583.00.2006.119356-6. Data: 14/7/2006. SlIo Paulo (5. 5RI). Juiz: Maria
Isabel Romero Rodrllues Henriques).
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Em suma, a R. ordem judicial maltrata o principio da continuidade do Registro, nos termos do art.
195 c.c. art. 237 da Lei 6.015, de 1973.

b. Tltvlo • C6pIo rept'Oftd/lctl
A notlflcaçlo da Justiça do Trabalho foi endereçada à Sra. ROSINEIDE MARIA DA SILVA, aos cuidados de
PATRíCIA DAMÁSIO KHAlILlsRAHIM e nlo a este Registro.
Além disso, a interessada ingressou simples cópias reprográficas da carta de notiflcaçlo 'i! o R.
despacho que a acompanha. Mais Importante ainda: nlo foi reapresentada a certidla extr da do

L
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QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS DE $lo PAULO
~...Io Jacomlno, R_Ilstrador
Processo 1238/1999 em 31 de março de 2009, que foi recuperada Internamente por reproduçlo do
acervo digitai que compile a prenotaçlo anterior (protocolo 221.407).
Em suma, o registro se fez sob a ameaça de responsabillzaçao por crime de desobediência, embora,
em regra, a Inscrlçao nlo poderia ter sido feita por carência de titulo que lhe desse suporte.
Em conclusllo: nlo se Inscreve cópia reprográfica de tItulo. Srevltatls causo:
Dúvida prejudicada • t~ulo • cópia reprOlrAroca. Indisponibilidade de bens. Penhora - execuçjo fiscal - Fazenda Nacional.
Carta de remlçlo.
Relistra de Imóveis. Dúvida InverSl. Matéria Prejudicial. Falta de tftulo original. Inaptidlo para registro. DúVida
Prejudicada. Ne..do re.lstro de carta de remlçlo expedida em execuçlo de titulo extrojudlcial. Imóvel penhorado em
lçlo de ...cuçlo flscol movida pela Unllo. Indlsponlblllded. resultante do disposto no art. 53, § 1', da lei n. 8.212/1991.
Carta de remiçlO apresentada a rellstra após a Indisponibilidade. Relistra inviável. Recurso nlo conhecido. Ap. ÇJy 9796/9. DOE 29/112009. Catanduva, Relator: des. Ruy Comllo).

Informo a Vossa Excelência que nas certldlles da MatrIcula 82.854 que sejam eventualmente
expedidas será informada a clrcunstancla deste procedimento de representaçlo.
Estas ~Ia as In rmaçlles que presto a Vossa Excelência, com o devido respeito e acatamento.
ho de 2009.
stllGIOJ
Oficiai

INO~
istrador' /

, Para acessar os hiperllnks relacionados com a jurisprudência aqui citada pode-se acessar:
httD:/Iguintoregistro.wordpress.com/2009/06129/protocoI0-223-147/
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