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QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃQ PAULO
Sérgio Jacomiílo, Registrador
Pro.toc()lo 235.04$- reingresscr15/6/2010.
Interessad(): .ROSEANA.LlRA TAKAHASHI.
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SÉRGIO lACOMI '. "
0fl . I de Registr() de Imóveis da Capital de. São Paul();.atendend() ao:
requeriment().formuladope srUoseana Lira TakahaShi, nos termos d()art. 198 da lei 6.015/13, vem'
suscitar dúvida, pelos motiv()s efundamentos seguintes,

\
Procedimentos,pi"eliminõl,res
Em 26 de jUnh() de 201Oingre.ss()u n()RegiStro. para exame e.cálcul() de,elTlblumentos a carta ,.
a 23 de març() de 2010 péla 12! Vara Cível da comarcade5íioPaul().(Pr()ce$0
583.00.2007.242273-7).
deadj\Jdícaç~()ellpedida

Examinado equalificad() otitulo, foF() registrodenega$1 pelos motivos seguintes:
a) O titular de dOn;lfflioé'precariamentequaliftcad9.na origem, sem Indicação d() n()me d()
cônjuge, regime ele bens.. data de casament()e demais.c;iado$ relativos à sua situaçã() civil .
.I

,

'

"

b) Necessidade de apresentaçã() daglliade rec()l.himél;lt().d<>ITBI.

o título saiu e reingres$ou a 15deiunh()passad(), comppedid()des\J~citaçã()dedlÍvida.
Motivos impedie.ntes.do re~tro
/-

a) Espec/allda(lesubjetiv.a..
Nos term()s. d() .R. 1, feit() a 15 de janeir<> de .l97p,·()·imóvelda ·Matrícula 333 foiaclquirido por
CARLOS JAIME AVRAMESCO, brasi/eir(), casado, h'ldustrial,
Não CO!ISt,1 dpregistrO um asPeçtofundllmentalt, rl()rned() cônj\Jge, datado casamento, local,
regime dI! bens - elementPsque têrninaturalml!n~fmll()'rtal'\t!!5~fll!xospatrimoniais.
\
Foi solicitada,p()rtanto, a certidã()deca!iamen~pparáa de.\<jda aVl!rpaçã() eaperfeiço\lri'lento
da I!sPl!cialidade subj!!tiva.
.
.
/

Os interessadossustel\tam a, impoS~j~iljdil~~ de con~eguHa, já qUI!, sJi!gundoel;s, o
casamento serealizôuo~ci~aded,,8uca~l!ste.~m22dl! setempf()i ~e1940, cuja certidão/se pe.t;.dey na
Segunda Grande c;;uerra; /
'.
i/ /.
O probll!mapP$to é, dl!fat(), c()mpleXOi
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QUINTO REGISTRO DE IMpVEIS DE SÃo PAULO
Sérgio Jacomino, Registrador
Estasuscita.çãp dedúvjda, de. certa maneira é.areiteraçãp.deoutr.a, iry.$~acuradaalO dejtilho
de .2001, cujo resUltado foi ojulgamentode·llrocedência com a cOI1$equenteden!!gllÇãode,registro.
Convem rememorar os fatos para que se comllreenda a razão,da renova9ão,dapresente.
,

Os interessados lavraram escritura de compra e venda com CARLOsJAIMEA\lRÁMEsco<e MALVIIIIA
AVRAMESCO e a apresentaram a registro naquela opo.rtunidade. O Registrp exigiu a aprl\sentaçãoda
certidão de casameotodE!'CARLOS e MALVINA, contra o que se b'ls.urgj(am o.siry.teressados e reqlJereram a
suscitação de dúvida.
.
Nas razõe~ da suscitação, este Registro aUnho!.íinúmetas deci~&es.quereafitméiram a
imprescindibili9adeAeapresentação das. ditas certidões, .ind~i!nd(),indiretllmeo.te,a .via j~diciatpara
mais facilmentéê!(cançarcnegistro. As razões que fund<!mentaram a' sl.lsc1taçãode dÚVida continuam
fortes e vem de. ser reiteradas. mais recentemente,.sem mudança de rumo; .
Julgando aquela dúvida, Sua Excelência, hoje desembarg!ldor IfENfCIO.ANTONIO DE·PAULA $J.I.LLES,
deixou consignado:
"Apenas a certidão d.ecasamento é proV;lapta adem9nstrar Omatrimônio, suadata~ forma. Nenhum outro
documento pode substituir a ÇÊRTIDÃo DECASAMl:NlOne~e proP9sitO. Tcidas as proclamaçõesjll,isPru~enci~is
são contundentes. neste sentidoe,ni!o devem.er cç)nt~riadas,atéporqueconfere,!, indispensável e necessária
segurança para os assentos P'edlals, polso<matrim()rijo~ .sejJs regimes í~terfe(emdeforma~lgnlfícatíva nos
quinhões e partiCipações Imobllíárias·. (processo.OOO.0l:10073-2 ~CP 559, j. 30.10:2001, cÓPlaaseg~ii).
O mesmo juiz já aludia à po~síyel superação do obstáculo, já que os interessados <!cenal/am - e
com ..carradas de razão - com a extremadifículdade para superação dos o~stáculos -. difjtcu/tas
praéstandi, como indicado pelo mesmo magistrado:
"Contudo, nioserá nos estreitos IImit<!sjl6p.'oce<Iiménto admlr!istratlvo .que tal prova pode~ ser feita.· Os
interessados deverão se. valer .. de procedimento dotado de cOntradit()rio p~no;para quecompiovem o
CASAMENTO ouindlerós fortes deCASÀMENTO, e, "oQlJe.~ mai"el""ante; devemdem,,"st,., que o alienante não
era ~asadocom terceira pessoa·(prova n~~rla, pOis a.poteneialidade,de dano,.ouq.rejufzo para terceiro reside
apenas na existêncla ou não de outro,ca~rnentp: ou cp,m'outra, pessoa/l ~ lidem, ibidem).'

'

A dúvida foi julgada procedente e Oregistro não. se consumou.
Posteriormente, .intentou-se. ação' de "registro. de escritura pútilica"que foi indeferida de
plano, já que era necessária uma açãp ordinária, como todos. reconheC;iam e ,ecomendall<lmclaramente
aos interessados desde o início. A magistrada Ora. MARIA JSA~ELROJV1eRO ROD~IGUES HENRIQUESchegaao
ponto de recomendar diligências noscaftórios de SãoPlIuJoe do Rio !ie Jan<;liroparaobviar asgral'ldes
dificuldades que. os. interessadC)s .estavameXlleril1'lent~ndo.(cfr .. P~ssoS~3;00,?006.14329&'8;cuja
sentença se acha reproduzida às fls. 6 d<!carta).Não,dei~!Cíprq,pri<l~agist~ada)deindicaro art. 42 do
CPC, acenando com a necessidade de uma .ê!Çã(). decl!lfa(ória pàra. atillgir tlesideratodos postUlantes
(fls. 6).

°

Por fim, temos notíci<! de. uma ."açãó. declaratór'ia"qlje foiileg~dooseu seguimento (processo
583.00.200i),210.77N;q.ue: nãoestádisppnível nosite. ciGnsP,n.em há cópia no procedimento). Não se
sabe o que oçC)rrell ao çerto com est<iação.
Aparentemente, 0$ interessadOs. b~sc::aram trilhar. o d'll1'li!}hÇlSI.íge:r;idQ.pel()sl1'l~· . radosque
julgara m os. pedidos sucessivos. De fato,·te.ntou.,se· agora. a lIiailjdi9al,ppr.ém; c;urj()slImen ,ofizeram
pela via oblíqua de uma ação de obrigação de fazer (adjudicação compulsól'iá) que, salvo lhC)rjUízO,
não seria o instrumento para a justificação e decl<lração do estado civil do disponente.
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QUINTOREGISTROOUMÓVEISPlSÃO PAULO
Sérgio JacC)A'lino,Registrador
A adj,WIi~c;om'pu!Sória fezsuae$treia~or~llaI'YcIentoj~lI;ííliCo> pJtrio, ~m ~$a
denominação, pêlo Oéc.-leI5§.de.19371, alterada pela Léi§,{)+4. çIe 1l!7ª.~ o remédio juridicoparaos
ca~ de .ina!limplel11$1to.da obrlgaçãode out~!'Jara esctitwdedefjnitíVa'no.éumprimentodó"
compromim de compraever$ (art. 16 do OéÇ.~leiS9,~193?).Ésuprimento tia .<leclaraÇãode
von~de omitida por meio de aÇão que a eta se equivilleriil,(l(orreemfili:e~· cOllt~atoSquit;Jdosde
prom'ess~ de . compra e venda, sem cláusula .~. arrependim~to, .·cpm ... a reC1.lSa lnju$tlfieada do
promitente vendédorem outorgar odomlllio sobre o bem !>bjeto dacOntl"iltação.
No.caso concreto nunca houve p.romessade co.mp~ e V~a.it<lvíaiisto$iin, e$Çf:iturapúbllca
de compra e ven~a, a,to juridicoperfeito e acabadoi lavradilno 2~ "Fâbeli~!lato (ia(:)apit;Jlde~ol>aulo
(livro 1349, fls. 217),qí.lefofapresentada a. este Registro em forma de certidio eíq:ledidâ em 28 de maio
de.~~~··
.
/Aquestão era bem o!Jtra. Simplesmerlte, nUnca Se' esteve e"mfacede~cUfll4lrimento de
obrigação de fazer. O tema é,sempre fOi,declaraÇão judicial.(ie.l'e!aÇloousitullçill'\jurfdlc;aJ.nocilso o
caSamento do titu.larinscrito, podendo os interessados se servir de todos os;méiosde prova.
Aliás,ap.epm-se., os interesodos, a umafiejrllimpreSSionante~ documerítos~ueestimam
sufICiente para comprovar o fatocontrove.rtidodocilS/ll!l~to. Todos. podemserconsfderado$ valiosos
elementoS probatório$. que,por si sós, entret!lnto, n~otêl:n fo~ça bastante para fundamentar, salvo
decisão judicial em ação própria, o registro perseguido. São declaraç/S!!s unllaterpJsque embasaram,
inclusive,·relllstro feito aqui mesmo, neste fte$lstro, a15 de fevereirode.1990peloantigó·~espol'lsável
deste .Oflcio (êfr. Av. 1 feito na Matríc:ula 57.835). Esteiatofoi relatado e apreciado devidamente na
suscltàçãode dúvida anteyiormentereferidaeobvlamellte>descartado l'Iaconside~ode <I!Je um erro
não potie .ser fundamento para a consumação. de outro.
,
Ainda que se aproveite o Jl(otessado na ação deadiijdicaçao compulsóriaásltuaÇãó ainda
rende controvérsias. Vejamos em detalhe.
Admitindo-se que estivéssemos.diante de uma· cisiloabsolUta en~ otítúio (causarell'lota de
aqul~ilo) eoregistro(rnOdus -causa mediiltal, ~q!Je.consfderássemoS!l;~critur~uma mera .obrl8llção
que se acha dep$ldente do registro para a m\.ltaçiloj!Jrfdico7real,~~Oreglstro ~mose fora um
acordo juridico"re<tlabst~to, cOmQ no difeito .atemio,epor )fi,:t:is,e~~ilú%ssemospeflde!'íte essa
obrigação de; fazer .e a adjudicação suprisse esse requisito >reaistrai,alndaassimte,flImosalgum
problema. Vejamos em dlitalheó
.
,

A adjudi~colTlPulsórian.orepr.esenta.ul!I.lI'IOdo;orjgIj!Iá(\Oqe.aql,jisiÇã\), .PreSS!olpãe.;íÍara
o registro da respectlva carta, o eoc:adeamentoj~ QIIE!~ ótr..to~ucessivo fpr,incíplode
continuidade). "Nió se fatá o registro", diz oartigo;2~7(iaLeide"~(!$Pqtllicos.H1:I!Jedepenl!a da
apresentaçióde. tlt.ulo anterio~,· a. fll'l\;~quesepreservea>contlnui~âd!!. dor~troH . Q. tít",loanterior,
no caso, é o casamentoicmedá~siãoaO córldoml1110dE! 11I'I1I)"9l1llt!1I) P.r~pria.tiO resiinem~trimol'lial.
O documentoríeCí!SsárioJ!lélra ·comPteva'e~slti.@çã9. jl!~idlcaéa>lí~~~ casaml\nto~pedida
pelo órgilocompete!lte,Qt(tu~an~rioréai#a0for1l1al~~pal'l;i1hí'>S!Jposto ofaleç!mentodotl~ular e
a formaÇão dopatrimôniQindivl$oq~ com~.oai:eflO h~l'editãj'io,.
..
!
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par:tilha? Aincla que,o espólio, representado pelo inve!'ltarian~por!l;IV;'lrájlldlciâl,(:Ômpar~ça aliena!ldo
o bem, as ilverbaç!$es de. casamento eóbit9são de rigor.
' .

Niô deixa. de ser signiflÇ;ltivo o fato lie que o alltor, emb()"atenha~!'Ite~ta(I'oopediclo, tenha
deixéldo de "questionar o direito dos autores à obtenção ,da escrltur~deflnitÍlla,d() bemH:É que o, ato
notarial havia sido celebrado e a escritura pública lavrada.
Admitindo,se que se tenha., forméldo uminvt!!'Itáfio/ateflil muito ~típito,~rn' a :(esignilção ,de
representante do espQlio .enomeado comoe~pétielieinve~(Íilntt!seufilho,EUOOl!O~:tudocomo
indicado na' R. sentença. de'ad;udicação,aiQJiaasslrn,adrn~~se~aa$ÍjuIilcaçãofO,it\racl;'l,contrao
sucessor de JAIM~AVRAMESCO, sem considerar osper!:8lçosjurídiC!l$q,ue,forallldecer:t0lJ\OdoslIper,ados
pela decisão judicial, ainda assim é· preciso regularizar' asít~!,jp civil ,dos titulares ~. dOl1'llnio ea
situação do acervo.
Cito trecho doV. acórdão proferido na Ap. Civ. 44.562:0/6. DOE de 2:7~.1998,SãoPaulo, reI.
des. S~RGIO AUGUSTO NIGRO CoNCEIÇÃO:
Inadmlssível o ingrfs50 dot(tulo. consl~!lteem carU! de:a<:Iljldicação,el<tral!l~,do$.a~.d<!~~~~a~J!,~jcação
compulsória iulgadaprocédtinte. ajt!lzada por AAG Co(lt",WL sua mulher, MJt.,au~n·SIlIil~da :ttll,ara.• Cfvél do
Foro Regional de Penha de França, em homenagem aos prlnclpios da especia»dad".supjeti\!. e da CQn\ln\íi"ade.

O PrinciPio da. continui!la<:le re&lstrária. iml#um PIlrfI$ ~nC;j~amento de titu1<ltida,~e~oa .l"(IejIida, em 0l1l>"
50menteserá passlvel a inscriçãode.um dll'!!lto.seo out~ aparecer no registro em momentolmedlatamente
anterior.

cesta forma. o inconformlSl'no !láose s~stenta,po,que~indÍllii"05O que aave,baçãodo casamento qo títuiar do
domlnlo, realizável I! margem dá tra~$crlção n' 35.191, do, 12' serviÇO'.deJegistto d~'imóveis ,e'<ilnexos d.cCllplfal. é.
de absoluto rigor:
.
.
..

/

Este l=olendo C;:onselho $upt!rI,orda.Magistratura já~eifícou ~lln~nlilmentonosentido~e que~prévia a~.rbl!çao
do casamento e dOQÍjlto é Inêll~1 ao teSt~d. tr.l)SmlS~o fejtapor queín~omparece apt!nascomo
.
casado,sem qualquer !)ut,aqúalifk:'.l!~;
E iss0P<l,que o matrlm6n.io e o óbito repl'!!5I!nt~mfatos jur(dico~qe evl~(lteH~P~ussões patrimoniais.
condiclona,das à atuaçJo dos Registros Públil:j)$; e t:1.!iaexterlorldade édo lnte.1'e$$e de toclo$. '
Insuste.ls osargumento~ contí!lO nas truncadíls razões ,ecursais. q~doit~6de fis. 62 salta para oitem1l
de fls. 63. nOSi!nti~de que deva 5I!~' prestigiada a. o~ig!!lh Judicial do titulo. dai:l!ficuldade ou lmpos,sibilidade na
locaHzaçJo P'!ssoal !ôostítuiares dó :damlnlo.
..

/

prévlaaver~ão.dacircunstãn~ia

imp~,media"teaa,pre5l!~ode

A
é.a medida que se·.
d9Cumeiltos hábeis,
relembrlln.C\<>-seque~.co~ante,tr;l1\llullaorlenta~\feSte'CoieÍldGçonse~?\Il'!!rior: taMllgistratura•. t.ambém os

titulos . j~dicJais sub",~!em-se à~úalifl~'do~al ,regifttadQ(, .• JíflnClpalrneJlte .• par~.a·.·.\Ieriflcação. de sua
conformüladecom ,~silO~ulaQose p"ÚlÇlj)lptre81~.i~(Apela~esCfvéisn's ,lS.02&'O/7, da. COmarca.de Praia
Grande. ~O:Z4S=pl6idá.Comarcad~ Itu.e2g.417,.QJ4~dÍlCon:,,!;ri:ade Piraca;.)".

Há muitas deciSlieSqueconfirmam.,esta.orient~.i<t;.que.~man~mfj~ee,coere!1teO Meritíssirnojuizcla ~~odeia,dj~i~~C()nsíderouilProPded~ trllnsmitída
imediatamente' aosh.deir~ pelq~t(,damQlte.dO.tlt\lJar tabulat.Seg~oefe;e comr~zão,. essa

(ransmlssãoillliê.pendê.de jl!Vel'ítllfloj <:O~$.Id~roUlj)Ortant9,ofi'~()t!erdeiro~corno Qsucessor,contra
quemseguiu.aaçlib.
...
....

Àparte a

)

discussãol;'lteml ~rca cIa!del~n"!ão;f;\Il.,quem'$:!t~::~:~:~::Ã~=~ta
testamentários .... 0 q~eseria
.
iI1
situação dos adllidiea:tlÍrios.
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QUINTGREGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAUl.O
Sértio Jacc>mino,Reaistr4ldor

Y'''jtD

Vy>

A ',;,"'<,<".'
qU!!$tãQ.ct.sé'ildmltir
.a açãoll'lovic;laafinal
çontraJlS$Utes$ores·
cIo.titullir
.il'i$crito, é
',:',,' "1.'-'':-'
"','"
,"
,',"_\'::,<,"_",';"'''',:,.:~,''_'''',''._,":_<","_

,o"

problermít~, Oprp~rioCo~~ Superiorda~agistratlilta. tell'lellte~oquêaaç.oell'lr.a~va
sefO'lovidac:ontta ostltular!!S .inscritos, ~oSlJ<;~Qres,Ocor:rend0l!ssahipQteS\!,conMo,seria

necessário o prévio registro da partilha que, em in~ntá,l'jo reg,ular(ou ar~Ia!ti!!fltodePEins) o imóvel

tivesse sido·atribufdo·aos herdeiros. Éo que .sevê naAp.. Çjv.l.1Q!;§/4, OOEde'2$.7.2009, rei. des. RUY
CAMllO, do qual se flxtV,lIi o Seguinte exttato:
\
.

.

E Pllr não ler o Espóllod~FAN figurado"!) pólo~'1'daa~o;deactJud!~oépll)pUl~ria.~m.flgUrllrem. os
herdeiros de F. com.o titulares do dom.ínlo na m.atFlculadoi~!i.!lcon~~.oTI!J\strb do titulo obstáculo
intrapspqnívéi consistente na ausência dá contlnuJdó!:lIecille,co~nte esclarece Âfrãíílo,de carvallioi~.oseguinte
signIficado:
. .
'0 prlnçíploda contlnuidade, que se apóia no~~pecialida~ei 'lf!erd~e.rque,em rela~ a cada. imóvel,
adequallilm.ente indivlóuado,~evjlexistír uma ca~ladétitUIar!Qa\:!e ~~~qaqualsósefaráa·inscrição·de
um di~ose ooutqrgantedei!> aparecer nor"$i~rll çomo $eutltuló!:'.~Im.,a$ $u~essiva.trari$fI\i$siles,
que d"'ovam. umas das·outrlls, asseguram sempre a preexistêncladolm<N!!1 no .pàtri~nlo do trllnsferenle"
(Recistrode Imóvels,4! edição, 1995, Forense, pág. 253).

...

( )

r

pr~rlodo,pol'ém, mover a açio~adjudtcação compuls.õrlll.diretam.ente. cont'l' osllt,lIeirO$,enãooeSpéilioqlíeé
a massa patrimonial com.postapo~dlreltos eQllrlllaç/lesJcf,i~lJ(lides.~ 'Oliveira e5eb!istlioAm.o.rím.,lnventários.e
parttlhas:direito .ljassuce~:teorl~ e,p~átlcil,· i 7' ed.,Sã0l!au~:~\'o'.e Ed; UniYerSít!l~~Olrelto, 2fl!l'1, págs: 32.e
5081, pe""anece' a obrlgalor~~dé .c(eP!'éviotetll5tro dOtjt\i~;'>rellr~tIvo da transmtssiq do doml!Uodo imóvel
ao. herdélros dO promitente ven~r, pàratornar possível o subseqüente re&lstto daalienÍlÇã" que em nome déSses
foi conCretizada.

i>,a1ecada recusa dos herdéirosernprornover o.ln.ventárlo dé FAN, por séu làdo, n~Q altera0 ,osullól:\lodadÕVlda.
Primeiro porque a h<M;ança, COlTlO dlto'cnlo éCClm.Pqstasome~lecpordlreit9s,ma. ~abra~~ asóbi?&açÕO$
déixadaspelose.u autor, como se -\fica i')IIse!ÍulnteiifJode. Mallf".l>,!lt9ninl: "Hera.~ é OCOrljUntodo pátrlm,mio
dO 'de.cujus' (~iaturll da expr~p equeledé<:IÍJásucessío~;_~!nclu!nilooativo e o. passlvoupOr ele
déixado. Com. aressalva(!e. que oSnerdeiros ~respoJ1(!em pel" PI!~ivo nq§limltes~sforças~. herança (cf. art.
1.792)" (ÇOdigo Civil COmelltado, COQrd.Mintslro.(:ezarPeluso, Ba.rljer1i SP: Mânole;2Íi!l7;".1772). ..
Segundo porqlje, aiodaaocontráriO do CIUOfoi~;~proP'ieda(!e,,da' fraçãl\ ~r~umquilltodo imóvel não. s.e
transm.itiu pell' CO!IlPrornl~ de compÍ-a.i;ve~d~ ee/ltbrallo entre o apelantee~i>,~!",~s somente o lIireitpreal do
prornlténtéComp(adOr (artiÍlo 1,225, inciso VII, do Cót:l1gqÇivilj,iazãopeia~Lper~a~ece Ól'bífi ded!sposição
pelo~lioo~!nioq~o apetal\te pretenderec\!berpor.melo dO tec;tstrod.a .~rta d.e sentenç...extraidadaação
de adjudtcaçãocompul$óna.
. .
.

ra

Em sendo assim., para a registrod.ca~ ~ese~te"canllfor~ Ç9m.o.l!lcpl\\ii~,tnckle:an~ssidade de pl'évio registro

da partllhadesse90n:íir!io e/ltieosheJcjeirosd~f'AN, !lefol'lÍli ~. p.Qifl",.indlYI~5? atual~lIte existente. (artigo
1..191,pai;ijjrafo({nicO/doCód1gq dél'r~p Cilill~e.cqmqvJsto,
preservar acOrnI.1lJilí~adé'do
Regi~ro Im.obiliáriO .
.', ...
',,,",,
,
:~>

o registro da ~artilha e, osubseq~nteregistr0.lIill*'!a~sentertcana for"," ~Ofl\O,ª"pedjdai \lQrtanto' são atos
complemenÚ!.res; ~.segl.\!lllo ~penllente·dci.prl",eiio•. dc>quectec';l)'e ó iCl!it().~ 4f!vóliJçãodo tftuloeletuadapelo
Sr. Oficial dé Régl$lfo dellnóvels. .
. . ..
Em igual sentido,~abe observar,decidiue~te, Col~ndo Çorse1ho Superior; da Mag!$l;raturana AD.qv,37HIL da
Comarca da.Capltlí1i e'11'" acórdioi reiatadopel!> ~.""barPdor JoSé MáriClAnt.:mlo Cítidlnale, que teve a seguInte
ementa:

"REGISTRO DE lMÓVÉIS • Cartà da adjudicaçJo • Herdeiros dos proprlétádOS tomo transm.itentes f~' ncia de
registro ante,iOr da partilha dos bens dOs propríe~1os falecidos· Ofensa ao principio da contil'ul~ d registro·
ConfiguraÇão' Recurso provido para manter a recusa".
'
I

/

Assim també\'fl na Ap. Ov. 1.170-6/4. DOE de 3.12.2009.
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QUINTO<REGISTRODE IMóvEIS DE SÃ() PAULO
Sérgio Jacomino, Registrador

So.bre a neceS$idad~ dopagamellto do .imposto sobre transmi.ssão debéns .imóveisparece. ser
mesmoumae~igênci<l incontornável.
Nos casos de adjudicaçãocompulsoria o.imposto é sempredévido,nospréciso$ termos do art.
116 do Decreto 51.357, de 24 de marÇo de 2P1P:
Art. 116. Estão cOll'1preendidos na incidênci;l do.irripoSto.(art. 2ed<i Leine~US4,~e 30,12/91,000'1 a redação da
Lei nO 13.402, de05/08/02i e da. Lei nO 14.125, de 29{l2I(5):
'.

...

( )

v - a arrematação, a adjudicação e a remi~ão;

o

.,-

fato gerador é a transmissão do bem (art. 115 do.m~smo diploma)comp~indoao
registrador a suaveriftcação (art. 138 do mesmo regulamento):
.
.
Art. ,3,38:. Pa'ra, lavratura~ registro, inscrlção, averbaÇão',e demais-atos',re1ac_lpJ1ªdos"à trarys?'l1,ssã0 ,de,irn6veis:o~,'de
direitos a eles rela.tlvos, ficam obilgados osnotários,o~ais.de Re~istro.de Imóveis ou seu, prelX'stosa(art.19da
Lei nO 11.154, de 30/12/91, coma redação da.Lei nO lÚ56, de 29/12/06):
....

,ií - verjfjcar a 'existência: da .prova,do .recol~:i,Tento do imposto ou- do reconhec,li"nent'o administrativo da não.incidência, da Imunidade ou da concessão delSenção; 44/206

.

11 - verificar, por meio de certidã~. emitlcfO'pela Administraçi!o Tributária, a .inexistência ..de débi"tosde IPTU
referentes ao imóvel transacionado até a datada operação.

Tal exigência vem estampada, igualmente,noart;2!lOdaLRP: "noexercítiode suas funções,
cumpre aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscal.izÍl~o dotJ~mentodos imp~tos devidos por força
dos atos que lhes forem apresentados em razão do oficio'!, .

Conclusões
A adj\ldicaçãocomPulsÓria, salvo melhor juízo, nãoéaa~çprópria.para a declaração, coma
firmeza própria da coisa julgilda, da'./.siwação
jurídica repres:entádapelocasamento.
peCAftLOS JAIME
.
. .
AVRAMESCO e MALVINAAVRAMESCO;
I

Admitido quesepupes~e eventualmente'!Proveita~a declaração jUdicipl deadjupicação
compulsoria, nãoeSt;iriaafastada,cont'Qpo,' aexigêl')cia. pa5'av~~b,é!ç~.es de .Câsamento· e .qbitodo titular
tabular, no&termosdoart .. 167, 11, 5 ç.c. art;237c.c.art;.246:da lei 6;015, de 1973,
~ítt!loa VossaExcel~l1cia
Devolvo a qUi!Iif;icação
caso concreto e lhe dar op~slií:le
qU"do.

59 Oficial d

para que pO.S5". aprEiciar soberanamente.o
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5° OfIciai de Registro de Imóveis de São Paulo
Sérgio Jacomino - Oficial
Marco Antônio Violin - Substituto
C,N,P,J.',45,592,979/0001-72
Rua Marquês de, Paranagu~, 359, Consolação, CEP 01303-050- Tel: 31;03'2555- Fa~: 32~~!H~1
br -

São Paulo, : 2aJ06/20 1O
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de São Paulo /
sã. Paul o ,~5

de

de 1976

Imo",e1.: O a,partamento n1l53-E do Blo,coE ~:<) ,511 anelar dolj)d;i.:fi- ',.
cio Copan, situadoã Avenip4 Ipirangan"200. tem ,a área util.,
de 64,Q4m2., íireaco,nstruidad.e6?,55m2., ull1a qUo,ta, parte
idea1 det'i'rr~no ele"O,,6622%equdtaparte idednacoustru- "
ç.io de,'O,07~837%~0,tE>r:rE>no aSsim' aedescreve e c"nfrónté\:l>a
timo de um pClnt,osituado noal1nhamento da Av.lpiranl1\a ti.
19.50",. da., con:fluenci ... de ... a .....
:i,d... ,colll ... Rua Ar""'Jo,segue_
ate a citada esquina" dai aco~panhando o alinhamento da Ru,,_
Araujo,estendeudo-lI'e por 58,4om., desse, pontl> comdeí'lexãoa es,querda, segue mais ou ÍII,mo", pe;rpendicul ... rmênt'i' ao ,alinha
m~t.,o daqu,ela 'rua em direçã,Q {lOS ~u,ndo,s nu~a ex'i:~n.s:ãp" de
'15,85m., nese8 p()nto sofre uma de:fl"",ãoa &/lq\>.erlla .d& a:l'.roxi
madamen,te 15 11 , seguindo ne~."a. dir"ç~o por 6 , 58m. dafç:omde_
flexão à direita de aproximadament:e.15.11 30· POl;" mais .7,27m. ,
sempre em direção aos fundos, nesse ponto so:fre Uma deflé xão à direita de aproximadamente?Oll,segl.lindo .n.essa d:l,reção
1, 05m., so:fre n?va de:elexão à esquerda deaprooümada,ai"nte _ 86 11 30', seguindo por 8, 20M., neste' P\lllto apresenta d.efle_oà esql.lerdade aprQximadaml'nte 95 1l ,seguindo nova direçlii:l por
uma extensã()de :;6,40m., nellse po",toapós uDla de:flexã"à di""
reita de a:l'roximadam..ntê 9011 se$Uê numa extensão de 7.95"' .. , nesse ponto app",ul/Ul ~$:fl.exãQ ã d. +reita de apl;"oximadaménte ~..:
~II. s$gue numa .extens .. o de 3.0,10m •. , desse ponto com defleuo
a esquerdade 3lill aproxilllada,aiente,segue por 34,15m. , nes,se :l'onto . concorda c()muma' curva .circu1.ar =à eS\luerd... d.e 8 "O'Om., 'I
de extenãao, raio d ...·10 ,20m. ,em angulo centra~ de 45 11 , ness,·e ponto entrà ,em ooncord'ã.acia com outra ,curva circular à es
querda de 4,93m. de extensáo, raio de 12.30m., .eIQ angulo ce
traI de 22!:l 30'. então com outra curva circular de 7.90m. de
ext!;nsão, raio de 8,OOm. e ã:nSU1ode .5411 , se~e depoill na di
reç ... od6 tanJ!;ente 1 em linha reta numa extensao, de 23,30111.,
trando em concordé\ncia COIll uma curva circular a direita de ..
1,2 ,26m. de extêusão, raio de 37,OOm. e angu1.o central de 19!:l
nesse pontp conc~rjla cOm outrll. cl1rva a direita de 1.a,OOm. dê
extensão,. raio de 18, 60... ê 3711 de angulo central e segue na
direção de tangente numa extensã"·de 22,20..... em linha reta,
até encontra:ruma curva circular'; direita por onde segue nu,'
ma extensão de 18,33m., da:!. em direção de tangente se prole '
ga numa "~ten,,ão de8,oOIll•• até e:n~ontrar O ponto de partida";
da A.v. Ip.l.ranga, confron'tando comio Conde Al~ares Penteado e jh'

"'e..

,<

<~'

noS fundos

c-om Sylvi6 Barreto.,

I

Propri e tári'o ,ISIDOR WEISS, b:t'as i l e i r,O
qtu i tado, comercia
ta, cic.o08.4Ll,887. d . ciliado n "ê:ldad do Rio dê Janeir
R 4 J'.
r> R .. i .
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O o:fieial
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:50373 n ",te Cartório.
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R.l M. 333, em 15 de janeiro de 1. 9i~
(VENDA E COMPRA)
Pela escritura de ·12 de novembro de 1.975, do 17Sl Oficio deNotas da cidade. do Rlo de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
Lv.3582,:rl.s "69, o proprietário, vendeu o imóvel à CARLOS.
JAIME AVRAMESCO, brasileiro, casado, industrial, cic. n Sl
231.635.427, domicilij1'do na. c~'a.de do Rio de Janjeiro. R.J. ,
pel.a va1.9r de €$1.20·90 0 ,ood-L,
A escre..tente autorizada
.
_JS).l}J.c:!p

cl

.

..

.

"

/
,
'\

CERTIFICO Ide o lmqyel objeto desta Jh~lrículE'l tem sua situação com referência SI ALlENAÇÓES,
CONSTITUIÇOES DE ONUS REAIS E TITULOS PRl;t,lOTADOS, até a data de 2310612010, integralmente
noticiados na presenle c' ia' CERTIFICO ainda, que, a presente certlçtão ê reprodução autêntica da ficha a que
se refere. e
- nos termos
arágrafo '" do
,19 da lei n° 6,015f73. Certifico sinda, que em dala de
28105'2
foi prenrnaclo sr:tJ n~
048 c
primi de por lelT'flo indeterminado, títulos tom peclido de
susc ç~o tle ClÚ\I'lda, lendO por Objeto I vel Clesta m rfcula (Art
8 da lei 5015173)

8ãO~-dejU
./

/

~~"""''\

~

u
olumentos. Lei Estadual 4.959 de 06 de ianei"o de 1986. Art.2".
015" SubdisU1to .

I pertence ao SO Registro de Imól/eis desta Capllal desde 01/01/1 972 até a presente data,

tendo peltenSJ.do--antetiormente aos

15~

e 3" Registros. O 5" SubdlSlrito· Santa Etlgenia pertence ao 5Q Registro

de ImóvaiS',da Capital desde 2111111942 alé a presente data, tendo fJsrtsncido an1eriormente aos 8':>, 2':> 9 30'
R8~is1ro8. O 7° Su~distrito - Consolaç~o pertenceu so 50C0 Registro de I mÓY9is da C;;pifal de 26/12/1 927 ~
09108f1931, passando nO'Yameme a pertencer ao 5° Regislro de Imólleis da Capital ele 02103JHn2 a1é a
presente data, tenc:lo pertencido anteriormente a esses dois período,~ ao 4° Registro de Imóveis.

"

OfICiO n." 190512010 - Protocolo de Certidão 3...0.681

.

,
\

Esct'e\lentes Airtori2adDs:

.,tar--

J. 'I Manuel da C
Maria da Glória M. Milan:i\

Certidão válida por 30 dias somente ~ efeitos nolariai,S

,
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5° Ol'lCIAL DE RBc:l1$l'ROPElMÓVEIS

Sérgio '"comitla,' R.-ttRdor·

AO EXCELEN'J'ÍSSIMO SENHOR OOUTOR JUIZ DE
CORREGEDOR-PERMANENTE' DOS REGISTROS.PREDIAlS
PAULO, CAPITAL.

I:
j'

!f'~.="
gi~Ig235048
'I1rIIID~ePllliNilUO
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• SÉRGIO JACOMlNO, SOReai~rlmobiliárioda.~i~ dê Slo Paulo, nos

termos do amso 198 da Lel60lSm, atende~dO ~so ~~brumta dos
interessadOs. .vem pelo p~nte _cllar dúvido, pelos motivoscrazõcsseguintes:
Em data de 13 dejunhop.p.,lnll!CSSQ\I.neste.Registto.f'redia\,p~ """",e,
cálculo e registto. a inclusa certldjo .dê esçritura pdblica l~vrada no 27°
Tabelionato da Capital de Silo P~~lo.<IÍ\'l'o 134!kfls.217). exp~ida,.m 28 de
maio de .200.1, em que figura co!Jlo ~ll1ftente.dO bCll1 im6.vel(apaitamenlo 53~o Ed. Capan - Matricula 333),:AliLOS JAIME AVRAMESéo e sua mulher
\MALVlNAAVRAMESCO.
'
Protocolado o titulo sob nd!l1erode ordtnt !S6,646,CIl1I3 de junho p.p., foi o
mesmo devolvido com a/lolll 4. de yoJUÇIOCIl1 que f0l'/llulava.exlgencia de
prévia regularizal'ilodo titule para vial!i1~ose\lacessono ~gistro;Emslntese
opunha o óbice .de se comprevar ~viàm~,.media!lte.éertidl9de caSàmento, o
matrimôn.io do transmi!(mte. fixanclo-se o nome de c6njuge.jIsta d.celeb~ do
casamento e o regime de bens adOlado.

se

r'

Os interessados fonnularam reqUerimento para quelllte~tiVámt:;'te se
consumasse o registto ou se suscitasse dúvida, J~stiflCàm" pe!iid9 com a
averbação anterior feita sob número I na matrlc~la ~':~3.s,dest.Rl>gistro-em
que se admitiu aprova dO casamento por ato dec;larát6ríounjlll!erálfa.rmalizado
por escritura pública lavrada nas notas dO 14° OfIcio da cidade do Rio de Janeiro.

As razões que impedem o acesso do tltulopennanecemyálidas.
A escritura declaratória lavrada. nas notas dO W OfIcio 4a 'lidado do Rio
Janeiro traz declaral'ilo de CARLOS JAIME AVRAMESCO eMALVINA AVRAMES

. !

,

@)
5° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVElS

Súgio Jscomino, Rt:gistrador
de que seriam oasados na Romênia, pelo regime da comunhlo de bens e que a
prova de casamento extraviou-se à época da guerra.
Entretanto, a escritura referida não pode substituir a certidlo de casamento.
Pela declaraçao unilateral dos outorgantes, nlo se pode concluir, com a certeza e
firmeza necessárias, que "o legalmente casados, que o regime de bens é o da
comunhlo de bens, nem mesmo que eram casados entre si (e .10 com outrem) à
época da aquisiçlo do imóvel no longínquo ano de 1975.

A jurisprodência sempre reconheceu e entendeu que em sede
administrativanlo se defere a produçIo de provas. Mormente pano aperfeiçoar a
situação civil dos que figuram no Registro, em filee das graves repercurssOes

j
j

patrimoniais.
"Casamento celebrado no exterior. Indicias veementes de sua realizaçl!o,

mas que não admitem o seu reconhecimento em sede administrativa de
dúvida. Da necessidade da produçlo de prova pela via judicial para a
averbaçlo no Cartório Imobiliário, pena de quebra do principio da
continuidade." (DccisOes da I' Vano de Registros Públicos do Estado de
Slo Paulo - 1987 - n' 34 - Processo 320/87, decislio de 7/7/1987 de lavra
. do Dr. Helio Lobo Junior)
"Prescinde-se da prova diante da impossibilidade absoluta em produzi-Ia
ou oble-Ia (ad imposaibilia nemo lenetur), nlo diante da impossibilidade
relativa (d!lficullas praestand.), como no caso da aprescnlaçlo de certidão
de casamento, em que a prova do estado civil pode fazer-se através de açllo
de juslificaçlo judicial, nllo se substituindo, dita prova, por alvará

destinado a venda de imóvel, ou declaração testamentária em que se ache
consignado o estado civil." (Decisões da I' Vano de Registros Públicos do
Estado de Silo Paulo - n' 50 - Processo 57/85, sentença de 6/511985 de
lavra do Or. RICARDO HENRY MARQUES DIP)

o rato de se ter procedido anteriormente a uma averbação do estado civil
com base na referida escritura nlo sanciona a perpetraçI!o de novos erros, patente
que um erro não justifica outro. Em caso análogo, decidiu-se:
"É requisito de observância do princIpio da. continuidade a prévia
averbação do casamento, mediante prova hábil - eertidão relativa ao estado

civil ou outra em direito admitida ., não valendo argumentar com a
existência de transcriç!o efetuada, por erro, de transmissãO sem a
observância daquela .,"gêneia legal." (DecisOCs da I' Vano de Registros Públi os
de Silo Paulo - 1990 - n' 6 - Processo 1126/89, de 2311/1989, de lavra do r.
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ShgiO Jtwomlrx>, Rq!.u.dor

,

,

Luis Soares de Mello Neto)

i

O Conselho Superior da MagiSIrallIra de SIo.Paulo sempre sufragou
3 5 O4 8
mesmo entendimento. Confiramos:
TIrUw PImOOlAOOE.PIENO!IIIO
Necessidade daaverb,açAo do C~~ntodoy~,nIç í lllJlOlt8I1d9 que
tenha sido realizado fora do. Brasil. Ap;Civ. 279;610 -.0.0. de 07108179p.7,

lrrepreenslvel anecessiJiade de prévia aV!ll:baçlo .de c~ento da
transmitente do imóvel, .mediante. a.apl'f:Sent!l\1I9 dolÍ!li90 documento
admitido pela lei,que.é o PlJ.SSlIdopelC) Oliclal doReêlS\l'O Civil. Ap,Civ.
3165-0, SIo Pauló, 0,0. de 13/06185· p, 21.
. ,

Se. do. registro anterior nlo há mellçIoao estado civ.H .doadquirente, o
oficial devc:n\.exigiraverll89lodo estado cIVi!;mewanil: cCrtidio de
Casamento,nlo podendo ser aoei!<> ou1(o dOC\Ullen!O; ~ o previsto em
lei e nloinferi..J4de erem~tos ..llIdiciários, .Sua IiInção é restrita,
mer8lllente fOrina1, eQão deveserlll!í~I~.AlUÍlili~de .qlllllq~.r outra
espécie de prova compete i eSfera Jurisdicional. Ap;Civ. 5.088'0,810
Paulo, Capital, DOJ. deZ8I2I1.986, p. 25.
.
nom~da espQsa .do outo~ vendedor,
necessária,. portanto,. prévia avel'i?açi!O destl~8C)suprlmento da,lacllllll,
com doclllllento ~bil a ,lastrear a.av.r~lo, que ..é •. certidao do
assentamento respectivo,~peloo!1claJ dOReÍ!' Civil de ~eSsoas
Naturais. (Cod. Civil - art. 202). Caso8C) inten;ssado se mostre impOssível
munir-se de tal dooumenIQ, cun'ljlrir.lhe" postular"" Corregedorpetm8l)ente, Ap.Civ. 8.765-0/5 - SiIoCllrios - DOJ.de.06ll2188 - p. 26.

Omisslo na orij!em, do

o regime de bens e onomo do cônj~ge devem ... previam",,!e averbados.
A oxigeneia decorre da Lei (art. I 67,.II, nOS cic
169~ 246§ único da
Lei 6015113). A .olrcunstânciad(}.casamento haver sidó ll~tjoiado no corpo
do ato notarial nlo obsta a~iga!lciadocartc,lrio Imobiliário., Ne""ssiJiade
de. documento oumprobatórlo que'., aotiI-lidlop'lSsa<Ii\"pelo Registro Civil.
Ap.Civ. 10.09510·0 - Dois Cl!rregos- DOI. de 2118189.- p.20.

art.

Adquirente qualifioado como soll!:iro, e no títulQ como casado.
NeceSSidade de averbaçio com base em documento hábil, ou seja, a
respectiva certidlo de. casamento, expedida, pelo RegisirO Civil dasP""soas
Naturais, pouco imPQrtando. a impossibilidade de obtençiorJo dooum oto,
sujlrida em vias p\'ÓprillS; ainda que ria esfera a.dmini!ltrativa:Ap,Civ, 11.5
/9
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Sérgio JSCOmJno, Registndor

.

'·
m

p.u...

Fia.

CÓ

- Capital - DOJ. de 26/02191 - p. 30.

'

.,
:

;

,,
,I
! i

.,

,, I

l:

Sendo imposslvel averbar o casamento utilizando-se de ccrtidilo respectiva
expedida pelo Registro Civil, havera sempre a alternativa do procedimento
adminis1J8livo, cuja propositura perante o juiz COlTegedor Permanente da
Serventia podenl dar lugar a pretonsilo averbatória. Ap. Civ. 18.924-0/3 S. José dos Campos - DOJ. de 22/08/94 - p. 113.
Há outras, bre.llaIIs causa: Ap. Civ. 30.657-0/2 - Praia Grande - D.O.J. de
07106/96. Ap. Civ. 10.181 -0/3 - Sumaré - 0.0.1. de 15/09/89, p. 19; Ap. Civ.
10.557-0/0. DOJ. de 11/1/90 - p. 29; Ap. Civ. 10.615-0/5 - Piracala - DOJ. de
29/10/90 - p. 34; Ap. Civ. ri' 14.794-0/0 - Catanduva - DOJ. de 15/6/92 - p. 50;
Ap. Civ. n' 19.211-On - Campinas - DOJ. de 21/9/94 - p. 50; Ap. Civ. 2\.230-0/3
- Capital - DOJ. de 2412/1995 e muitas mais.

o fundamento legal para a exigência repousa na clara disposição do artigo
246, § único da Lei 6.015n3, que, para averbaçilo do casamento, exige
requerimento dos interessados instruido com udocumento, comprobatório
fornecido pela autoridade competente". O documento oficial exigido pela Lei é •

certidão respectiva expedida pelo Registrador Civil.

í

Evidentemente, havendo impossibilidade de se obter o documento exigido
pelo Registro, os interessados poderão superar o óbice nas vias próprias ou por
decisão de Vossa Excelência.

;

Esses os motivos impedientos do registro.
Devolvo a Vossa Excelência o exame do titulo, colocando-me à inteira
disposiçi!o des R. Juizo para as infonnações e esclarecimentos necessários.
'.

,'.--:
,

l(

kifl

.

S"QFIQAI.oJl~"

Z350 U
'I'ITWl ~ U1lllGllllO

1) Po~~a lavrad.lI.emDOlU do. 2'1" TabeIí~da ~d"S~ Pliulo,
livro 1349, tis; 217,em 14 4~JuII!o ele 2000" adqUiriudo~$ ~AIMB AV1W\4Ji!SCO e

sua mull!er, MAL~A AVRAl,mSCO, b~iIeiros, casados .naRoalaníap'elo regime .da
C\lU!IlIII!IOeIe ~ elo ,~elá. ele p!1!IIIIaà do Ia(,JI(ítt_cIalI cédIIlI( deid4!miclade

no

RG.rf {l1,44$:nO-!>IFPIlU e 1.448.731IFPIR1, res~~ iDsCIitOll em.oomtm\
cpl'lMF;'Sóbo rf 231.63S;421'()0,rellÍ~ Cdc:lmiciJilul9S l1li A~~OlI$&Senl!Otll da
Co~ljjul; 174 -li!, 601 na cidade dO lUo,de Janeíto-I.O, a.APART~ON" 53,0
(CINQOE!íí'rA E Tds.:E), do Bloco E, 50 and«l: dol'ldíficíoqopan, ~ naAVOIIidIl
Ipir~rf 200, .no '1" Subclistrito .,..ConsoIai'O, do~l9.lIIlIniCíPio•. comarca e 50 Registro
deImó'\'Í!Íl'deata Capital eloSIO Paulo, objetp .damatricula333;-

--

r

fi) Em. 2510712000.0 t I N I o " daJ;llCj~fui ~protQcolo

150739

deIIOreapeitávetl'Ol!islro. AoonI'eceque oaludldo tlllÍloaquísiÍivofoidevolviclo para
'.

~~formuladapOrV.S·;

,

lll) .Referida 1lO!& deyolJluva. solicita ~910 da ,C~ de .Caumento
do veocIedor, postO que do titulo aquisitivo fui omitidc:l o nome de sua 11rulber..

IV) Que cxmfOIDA' colll\6da·eaoritura.~·~· eDl DOtIISdo 14"
OIIcio da cida,(;ledo RiIl<leI~, E,atido d0Ínéanlo
Jlitio ~~.fts.146·de27de
outubro ele 1989. aCerlidio deCasalnér!to dóCarl<ll1a1meA~e ~ AV$\III/ISOO,

nome.

tbielClraviadaDá.épocadaau.rra,pOrforçadjjeYa.apilo$~.~da~,Mliitar
~sendoJlOilJlvel o!Jter 2' vlaele talceríi<liO,enfvll'l.udií. deter sido
queimado na meBtnaocasllo, oatquivo da ~ ollllue~o ~ento.

no Pl!is ele 0fi8em,

I

yJ'

•

..

.
V) Ademais como se verifica na AverbaçIo nO OI, feita na matricula 57.835 do
Registro a seu cargo já consta averbaçao do casamento de Carlos Jaime A\'T8IIle8CO e Malvíoa
Avramesmo;

VI) A requerente não se conformando com a ~ de V. S', solicita seja
suscitada dúvida ao Juízo da PRIMEIRA VARA DE REGISTROS PUBLICOS desta Capital.-

Termos com que,
P. Deferimento
sao Paulo, 28 de maio de 2001

/

~f'-.a~~
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MINISTeRlO·POBLICODÓESTADOPE SÃo PAULO

~

PROCURADORIA GERALDEJUSllCA. 1fIULO.~11'lllllll'MO

r;iRfLJ

ClventualmenW. da separação judiéial. dodiyórçio Clda viUVClZ. A ClXÍgetlcia
dClcorre da Lci - artigo 167,.inciso 'lI; n.S clc ar:tJ69 e 246iparépafoúnico .datei
de Registros Públicos.

Para tanto•. impre~"el a.' apre~ao. da
certidão de caslllUento tespectiva..
Nesse sentido, oss~julgados:

"Casamento celebrado no exterior. .Indíei.os
veementes desuarClali78Çlo, lDIIS quenaolldmitemo ~ reconh~ em
sede admúdstrativa· de dúvida. Da~i,dadl!da ll~llodeprova Jl!Ila via
judicial para a ~rbação noeartó.rio Jníóbiliário.l*ll'dCl <webnnio principio .da
continuidade" (Decisões. da l"Nara de Registros Públieos - 1987 - 0.34 Ptocesson.320/87. decisão ide 717187).

,

"""

É éertoque aexistencia de menção a eventual
C8Sa\llento existente na transcrição. feita llO!D; b8sCl apenas em infOrtnação.cCllltida
em escritura. não supre a~idade daapre~ão dacertidiodecasamento.
único docl!ttJ.ellto aceito para prova do estado Qivíl,nos tennOs do. artigo 202, do
Código Civil.
.
" Se doregistro;u:lte#o~ lIio bá ~Çlloaoestado
civil do adquirente, o oicialdeveráexiairaverila9ao.do estado<civiI, ~e
certidllode.CBSQIIlel1to. não podetIdo ser~toO!lirodo~.senão.oprevísto

em lei e não inferi-la de eíeJneritoII· indiciários. Snaftu1çlloérestrita, .meramente
fonnal. e não deve ser 81llP1iada.Aanálisedeljllalq~outta eSJ#ede prova
CQtnpeteà esferajtu:isdicional" (Ap.Cfv.S088"o; São Paulo,·DOJ 2812(86).
Diante

do .exposto,

opino. seja julgada

PROCEDENTE a presentCldúvida, ~ateIl9.ãoaoprinclpioda continuidade e
especialidade.

_.

'"_,_.

r

,

.

I' Df. Reg. Publ.

RECEBIMENTO

Em~de

0V!f"M-~

receb~autos.
~ Escrevente,

EK:..--..
(

.

de 2001

subsc.

L

'

MINISmRlO PÚBUCODOESTADO<OESÃOPÁULO
PROCURA:OOR1.A:GÉRA:L DE]US')1CA:

Proc;esso n.OOO.Ol.lOO.073-2(CP559)
MeritissitnoJuiz

Tl'Ilta-se dedúyjda ~itadapeloSenhor
So,Oficjal de Regi$tro. de lnlóveis da Capital. a~ll:r:jn<lo.emsúltese,qJJe. foi
apresentada a registro pOf R.o$eJwa~Ua
~tura.públi98 de venda e
compra, ~em 14 de julho de 2()(lO, àstlS,217,do.Livrô. 1349, do 27°.
Tabeli0natô. de NotasdaCapjtal,ti~éXlmQ~doú:n6vel
matriculado sob n.333, Carlos Jaime· Avramesmo e$ua~uIher MalVina
Avramesmo.

Takahashi•.

o

titulo. porém,

teve

sua

qua1ifi~ ... PlU'II

registro . ~ diante daexi~de ~ re~damatrlcula,
compmvando-se. mediante c:et'Údlode C8SBIllento,O matrin:lôili940traasmitente,
o nome doCÔl\iuge, datada celebl'a9loe tegilnedebensMot,ado.
A inicial defls.02/05, veio acompanhada dos

documentos de &.06/22.

Éo relatório.

Adúyi(laé procedel1te~uma \1lZ. que a~nsAo

do s~o contraria os .principios .daÇ(llltinqidade.eO$JieCialidade. qJJe
norteiam osregistl'Os públicos.

®
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SérgiOJBCOmino, ~tmdor

.
EillB
~...

.,;zs .

ProceSSO 000.01.100073-2, Dúvida.
Em 24 de setembro de 200 1.

,
..

Senhor Juiz,

Reitero as cenidlles de fls. 22 dos autos. Apesar de devidamente
notificados para impugnação da dúvida suscitada, os interessados nlo
apresenUU'alll neste Registro Predial qualquer impugnação ou documento relativo
a este procedime to.

li

li

,.;1

r,;
!,

t.

-
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50 OfiCIAL .DI! R.IlGIS'l'RO.DI! .IMóvElS
Shgiol.combw,1f.<#~dor,
Rua !lWquês ele P...nljiuã, 359 -C()~çào - Si() Paulo.
Telefone/fal<: (lI) .3129-3555 E-mail: i8C9m1no@resistjal.com.br
Iritemet .. ww:w.gui.nto.com.br

CERTIDÃO
Certitico.haver prenotado o titulo sob número ele ordem 156.646 40LivrQ I de
Protocolo deste
S1rQ em 13 de junho ele 2001 e nesta data susciiado dúvida a
requerimC!l\tO ex
dos.lnteressados.
O referido 6
e dou fé.
Silo Paulo, 10 elej 110 de 2001
O Oficial do Re

CERTlDJ.

Certifico haver. CIIl!lPridoo disposto.noaitiao 198, UI, da Lei 6015173,

cientificando osinteressados.dostennos dadúvi~asu~i~notjti!1ll11do-os· para
imp\l&l1lll'ent'na no. _<eleIS d~presente do JU!zQ.Go!nlg!ldo",:plÍímanente

deste Rqpstro Pred' . .
O referido é verdad& dou fé.
SIlo Paulo, 27 d.
de.2001

.

oslo do. ano <\ede)slllile .UlII, ~9,-e~. eleste
IÍOM~ssimo SelÍllorJilizde D~~C<>rregedor.
predials.da Càpitai, ~term.os.do aitlgO< 19&, IV,' da Lei
lavreiest.e
o.
OOfiCial do Reaistro,

I

_r

SO OFICIAL DE REGISTRO DE !MÓVEIS

Sérgio Jacmnino, RegistnuJor.
Rua Marquês de Patanaguá, 359 - Consolação - São Paulo.
Telefone/fax: (11) 3129-3555 E-maU: jacomino@reljistral com.br
Internet www.quinto.com.br

SO OFICIAL DE lIE6\mi!) DE lIIOuBs
tIiI'IrAI. - SÃO IMO

e

Oficio 199612001
Ref. Notificação de suscitação de dúvida.
quinta-feira, 10 de julho de 2001

2350~8

TIruLo lWl1OCOI.Aro El'Ia!IMI!O

Prezada Senhora,

Nos termos do artigo 198 da Lei 6015m, apresento cópia dos termos de
suscitaç!o de dúvida requerida por Vossa Senhoria. .
Com o presente fica Vossa Senhoria cientificada dos termos da dúvida e
notificada de que a meama poderá Ser impugnada, querendo, perante o Juiz
Corregedo....Permanente deste Registro Predial (I' Vara de Registros Públicos da
Capital de São Paulo) no prazo de 15 dias contados da data do recebimento deste
Oficio.
Sem o

Q

particular, apresento a Vossa Senhoria minhas cordiais

-;~
A Ilustríssima Senhora
ROSEANA LIRA T AKAHASill,

Avenida Ipiranga, 200 - Bloco A, ap. 22
São Paulo Capital.
Recebi O original deste documento, juntamente com os termos da .u.citação de
dúvidlta que se refere.

p"alilJII_líSte
Pó4.lJLO
,

SÃ;o

2350k8

CONCLUsAo
de outubro de 2001,
faço estes
autos
co.nclusos
ao
M!oj(a) •
Juil«a)
de
Direito, Dr(a). Venicio Antonio de Paula
Sal1es.
Em

29

Eu,

lANX

,

~

Processo nO:

(Esc. subsci:evi).

000.01.100073-2

Vi8tos. etc...

-

Cuida-se
de
procedimento
de
DÚ'J'IDA
registral
fOrmalizado pelo Oficial do S' SRI, tendo como objeto a
escritura lavrada em que figura como tran13mitente Carlos
Jaime Avramesco e sua mulher Malvina ....vramesco, qu", nao
obteve
qualificaçao.,
ante
a
necess·idade
de
comprovação
prévia do casamento do transmi.tente, seu regime, data e
nome do cOnjuge. Os suscitantes pedem o re.giat.rocom base
na escritura declaratória lavr.ada nas notas do 14' Oficio
do Rio de Janeiro, que traz declaração do casam",nto do
transmitente, ocorrido na Romênia, tendo sido extraviada a
documentação
por
ocasilio
da
guerra.
Destacou
que
a
escritura não pode substituir a Certidão de casamento,
conquanto não se pOde concluir que são legalmente casados,
que o regime de bens é o da comunhão, nem que eram casados
em 1975.
Reproduzi u j urisprudênci
que confere apoio à
desqualificação
registral
do
Utulo,
pugnou
pela
procedência. Juntou documentos.
Transcorreu in albis o
O

procedência da
8.00.2.000

Ministério
d~vida.

Público'

impugnação.
manifestou

pela

I

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

É o relatório.

DECIDO:
Pretendem
os
suscitantes
obter
registro
de
ESCRITURA PÚBLICA desqualificada pelo Oficial do 50 CRI,
que exigiu a prévia comprovaçao do matrimônio do alienante
do
imóvel
objeto
da
matricula
nO
333
da
referida
serventia. Os suscitantes entendem que a escritura lavrada
nas notas do 14 o
Oficio do Rio de
Janeiro,
na qual
declaram o extravio da CERTIDAO DE CASAMENTO ocorrido em
virtude da GUERRA, matrimonio este ocorrido na Romênia.

a.....::.

.,

Assiste razao ao Oficial que comunicou a DÚVIDA,
como
o
Ministério
Püblico.
Apenas
bem
a
certidao
de
casamento é prova apta a demonstrar o matrimÔnio, sua data
e forma. Nenhum outro documento pode substituir a CERTIDAO
DE
CASAMENTO
neste
propósito.
Todas
as
proclamaçOes
jurisprudenciais
sao
contundentes
neste
sentido
e
nao
até
ser
contrariadas,
porque,
devem
conferem
a
segurança
indispensável
necessária
para
e
os
assentos
prediais, pois o matrimônio e seus regimes, interferem de
forma
significativa
nos
quinhões
e
participações
imobiliárias.
situações
ContudO,
existem
EXTREMAS
possivel, recomendável e de bom senso, que se
regra,
para
que
os
direitos
rigor
da
indiretamente extintos.
Em se
admitindo no
CERTIDAO de casamento pode
viabilizar o acesso da nova
representar a INDIRETA extinçao
conquistada
pelo
suscitado,
inarredável direito de DISPOSIÇAO.

em
que
é
restrinja o
nao
sejam

caso que apenas a
certeza ao registro e
"t.ura ao fólio real, pode
direito de PROPRIEDADE
este
envolve
o

8,OCl.2.ooo

50.18.024

,

l-

.

r.'

l'rooouo rf':

~

factivel,
superaçao do obatáculo.

por

pz-ova

colhida

corretamente,

a

Contudo.
nao
será
nos
estreitos
lim,i t.e a
-. do
procedimento
administrativo,
que
tal
prova
poderá
s.er
fei ta, Os interessados deverao se vale,r de procedimento
dotado
de
contradit6rio
pleno,
para
que
comprovem
o
CASAMENTO ou indícios fortes de CASAMENTO, e, o que é maia
relevante, devem demonstrar que o alienante nao era casado
com
terceira
pessoa
(prova
necessária,
pois
a
potencialidade de dano ou prejuízo para terceiro, reside
apenas na existência ou nao de outro casamento ou com
outra esp<:>sa).
Ante
exposto,
JULGO
o
P·ROCEDENTE
a
DÚVIDA.
Intimem-se. as partes. Transit.ada em julgado, cumpra-se o
disposto no inciso I da art. 203 da Lei de Registros
!?lÍblicos, arquivando-se oportunamente os /;lu.tos, observa.das
as cautelas de praxe.
~,

P. R. I.

nio de Paula sanes
Direito Titular

DATA
______-IJ..LJ..D.L,
em Cart6rio.
Eu,'Lu·,o." !;~

J..,

_.,

"t' i '

"11111
_ _' . _

,.

I

recebi

eS.sea

(Esc. subscrevi).

--..- ........

autos

,
C E R T I O Ã O
Certifico e dou fé que em
artigo 203, I, da Lei de Registroa Públicos, dasentranhai os
sagu:i.ntes documentos: 1) c6pia da carticll.o da matricula no.
57.835, do 50. Registro da IIn6veis ;2)

nota da cIavoluÇ!50 do

50. Registro da Im6veis, referente a prenota.;Ao no. 150739,

em

fe:i.ta

25/07/2000;3)c6pia

da

escritura

lavrada no livro no. SB/045, fls.
no 140. cartório da Notas,

daclarat6ria

146, datada em 27.10.89,

SUcursal Bonsucasso-RJ;4)

c6pia

da matricula no. 333, do 50. Reg1&tro da Imóveis, datada da

15.01.76;5)

escritura da venda e

nO.

fls.

1349,

Avramasco e

tendo

217,

sIm e

CCIIIO

ccrapra,

camo

lavrada no livro

vandadores:CBrlos

Jaime

ccrapradora:Rosaana Lira Taltahashi,

referente ao imóvel localizado no Edit'lc1o COpan, na Avenida
Ipiranga no.

do

50.

200,

Registro

apartamanto:53-E,
da

Imóveia,

Consolação:6)

referente

a

carticll.o

prenotação

no.

150.739;7)c6pia do ITBI, referente ao SQL no. 006.064.24504,

recolMdo em 14.07.2000;8)c6p:I.a do IPTU/2000,

referente

ao oontr:i.bu:i.nte no •. 000.064.2450-4 ;9) cópias daIS cédulas da
identidade da Halvina Avramasco e carlos Jalme Avraamasco e
CPF

da

Carlos

imobiliários,
datada

de

Jaime

A~sco; 10) carticll.o

e>cpadida pala PNSP,

04 .07.00 i 11) c6pia

do

no.

sobre

tr:i.butos

131.479/10-B-fl.

IPTU/2001,

referente

1,
ao
~

contr:i.buinte no.
333,

do

50.

encontravam-ae
mesmos a
Nada
Eu,

O

.
:,

Registro
ãs

fls.

da

06/07

;,g.t-A

Paulo,

MO: (Cristina

05
L.

da matricula

Dm6vais;

cujos

e

encontrando-se

10/20,

disposiçAo do interessado,

Ha1&.86o

digitei .

006.064.2450-4 ;12) c6pia

da

no.

documentos
os

para se,,- retirados.
fevereiro

Eapirito

Santo),

de

2002.

Esorevente,
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PODER.JUOIGIAatf)IDf)ESTAfJ0'oeSÃOPAW!t(fR010COLADOEPREN~"D'
Juízo deDireitoda12a,VaraCíveldoFórumCe"tr~ICiveIJoão
. ,;JJJ)
MendesJÍlnlordaCo~~ dElSãoPa~lo
I
Praça Dr. João Meodes,s/no.8,Ojand'sID3ISPS .·Centro- S~()PauloISP ;"C
01510.900: '- Telefone: 217Mf21
.~.
Processo nO: 583.00,2007.242273-7/000000·000
Ordem n022&5/2007
Ação:
AdjudicaçãoCompulsórIII
Requerente: .PAULO TAKAHASHl EOUTRA
Requerido: ESPÓLIO DECARLOS.JAIME AVAAMESCO E OU'I'ROS

~. Assistência Judiciária

CARTADEADJaDICAQAo

Aos Excelentíssimos Senhores DoutóresMinislFos, Desembargadores, .Juízes.e demais pesSQasde
Justiça, aos quai~ o conhecimento desta haja de pertencer.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12". Vara Cível do Fórum Central Cível João Mendes Júnior d
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr(a). TOM ALEXANDRE BRANDAO.nafor·
lei.

/

FAZ SABER que, perante este Juizo e respectivo Oficio, pr()éessaram-se regularmente os termos da
ação em epígrafe,.quePAULO TAKAHASHI,brasileiro, casado,apo!ientado,RGno 2.782.688., CPF
520.722.318-68 e ROSEANA LlRATAKAHASHI ,brasileira; casadaprofessClta,RG nO 4.648.1643, CPF 591.129.808-20, residentes á Av.lpiranga, 200 -Bloco E,apto. 53- São paldo - SPmove
contra EsPÓLIO DE CARLOS JAIME AVRAMESCO, romeno, RG01448730-0, CPF 231.635,427- / /
00, brasileiro naturalizado, falecido em 04/01/2002, .• representa~oporseu . filho . EUGÊNIO .
AVRAMESCO, brasileiro, casado, do comércio,RG t890.785 e CPF 209,195,907-30 e MAlVtNA
AVRAMESCO, nascida na România, brasileira naturalizada, viúva, ·IPE 1:448:731 , CPF 231 ;635,427- .
00, residente á Pça. Pedro Antonio Novaes, 10 - VendadasPepraS -' Itaboraí- RJ e, tendo a
sentença de fls. 119/121 transitado em julgado em ·12/01/2010 ,ée)Ípedidaapre$enteCA~TADE
AQJUDICAÇÃO, do imóvel situado à Av. Ipiranga,.200ê1J?10.53 -~locoE- 5° andar do Edifício
Copan, São Paulo - SP, melhor descritonamalriculano 333 do 5° Çart$riodoRe~istro delrnóveis
o

desta c.a.Pital, a favor d.OS. autores:p.A.ULO. T.A.KA
. . ,•. H.A~HI., . , R.•.Gn...,., 2.7. ...8~..688; cp.1152. . .0,.722.31. §.'68. .e./
ROSEANA LIRA TAKAHASHI,RG nO 4.648.164-3, CPF59t129:80S,20,constituídapelasprinclpais
peças dos autos do processo, as quaisforamxerocopiadilS,autenticadase rubricadas, que adiante
seguern e desta ficam fazendo parte integrante.
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TlTUW PROTQCOW\OQ E PRENOTADO

nlf~EíITi() iDl\

CARTÓFUO DO .

yaraCível

"11i

Fórum Central Civel J~o Mendes Júnior

M,

Crupo: 1.Cível
Ação: 104;AdjudicaçâoCompulsória
Valor da Causa: R$10.QOO,OO

23/10/2007 Hora: 15:42
19/01/2009 Hora: 12:10

Data Distribuiçc30

Dala Alteração
T~po

de DistlibiJição

Livre

lHE: PAULd TAKAHASHI e ou\ro(s)
ADV' ALUIR GUILHERMEFERNANDESMILANI
ON3 84185/SP.
.
"",'
FlDO: ESPÓÚIO DE CARLOS JÁIME AV~ME~CO e OIl\"'(S)
ADV K1ARCIA CASTl.LHO OLIVEIRA
~.~..,,;,."
OAB: 255203/SP
.
/ ' , ·a."

</!:.,.;.---

""~" }''il'

N" DE.

III~,~_"II"I

.!!l;::.L.
autuo nHs'tG
que

ORDEM:Ol.12.20071002~65 ''l~~~;'

I,,,..:, .

11,11.1(,1(>

seg(j(~(rfJjiin.

lavro

Eu,_....... _.

!'lEG. S08
LIVRO

n"

.

CÓPIAEX'TRAíOA NO

TRI~yNAL DE JUstiÇA DE SÃo PAULO

uç

"'~~_.

_ .. __ ._ _ ..

G~ ~)FlCjALPE R'2G\~r~O Di;? \M{)VEI$
CAP1TALSAOP,\UlO

23 50 4 8
Aluir Guilhenne Fernandes Milani
Mirian Regina F'. Milani Fujihara
Advogados

Exmo. Sr. Dr. Juiz
São Paulo .

da Vara Cível do Fórum João. Mendes Junior em

••

PPAULO TAKAHASHI,
e sua.esposa

~OSEANALIRATAKAHASHI
brasileiros,casadps,. ele .. aposentado. ela
professora desempregada, RGs nOs. 2:782.688 e. 4,648.164.3 e CICs nOs.
520.722.318.68 e 591.129:808.20 residentes na .Av. lpiranga n°. 200, bloco,...,..
E. apto 53 - São Paulo,
i .~
porseu$ advogados,

sUbasSinados~

~.;t";,.. " '" " ;,"rumento do mandato """, _ _ , ' _ " "

\,

AÇÃO DE AOJUOICAÇÃOCQMPULSÓRIA
em face de
!cARLOS JAIME AVRAMESCO

\\

e

~AlVINA AVRAMESCO

Rua Nestor

E Ni.a; I:

ad~'oca,ci

_ 6.° Andar-

62 - CEP 01303-0)0 ~Bela Vista - São Paulo

f@t:ernl'CO~~~I~~~~}~~,e@liem~.cclm,bl , TellFax: 3159-2650
PAULO

------------------_~~:

;

_ _-.-----r.--.---.--.

;2(1

~~ onCIALDf.. REGl:;TRO QF lMóVEl;CAPITALSAO PAULO

4~

';TUL:'R:To;ot.~()';'RE:()TAr}" i./~i
G

Aluir Guilherme Fernand.es Milani
Mirian Regina F. Milani Fujihara
.

Advog~dos

Romenos, casados na Romênia,
Documento deldentidadelPF nO. 1.448.730,0. e 10448.731 expedido$aos
02.07,1959, CIC nO.s 231.635.4287-00 e 104.001.027.06 residentes na
Praça Pedro Antonio NOl/aes nO. -Itàboraí -RJ (does. 1 a 5);
o que fazem
considerações fátieocjurídieas que passam a expor:

com

fulcro

nas

P RE L IM I NA R E.S
I
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Requerem os Autores os Beneficios da
Assistência Judiciária Gratuita, eis que,.são p.obre~ele.apQsentadoperc.ebendo 1 (um)
salário m.Ínimo mensal, ela atualmente desempregada, não auferindo qualquer
rendimento que lhes. autorize arcar com os pagal'ilel)tos das custas e despesas
processuais, sem prejuizo do sustento próprio e de S\.la familia.

11
HIPÓTESEPO ÓBITQ. DOS RÉI;.IS -IDADE AVJ,\.fllÇADA
HERDEIRO-REPRESENTANTEEEVENTUAL INVENTARIANTE

.

•

Considerando q\Je a época da cOmpra
venda, os co-réus, marido e mulher, já contavam cOm idadellvançada;bemcomo, p
que consta da Escritura.de Declaração da co-ré e vendedora de 09 de.Junho de 200
doc. 5) o co-réu Carlos Jaime Avramesco jil é falecido.
.
Isto posto para que não . haja lrabalh
desnecessário, vem p~la presente requerer que o pro.curador e úl)ico filho 0.5
gUGENIO A\lRAMESCO, brasileiro. casado. comerciante, ·RGoo.681.765.1PFIRG:
ÇIC nO. 209.195;907.30. residente. na Praça pedi"oArítonioNQvae$no.10 -Itabôrai- RJ,
seja também cilado, eis que, é o único herdeiro, logo, representante do espólio.

MÉRITO
I
DA REGULARlDADE DA E$CRITURAoE COI\l1PRA..vSNtllA DP!I\I1QVEL
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE CASAMÊNTO PARA o REGISTRO

1. OsA\Jtores através de t;:scritura /
Pública de Compra e Venda de ImovellJrbano,adquirtram dos Réus. aos \
14 de Julho de 2000, perante o 27° Cartório d.e Notas <:leSão Paulo, um
imóvel consistente de:

Rua Ner;tor
E-Ma.i.!: A,h",caei,

_ 6.° Atldar - Conj. 62 - CEP.01303-010- HeIa Vista - Sã() Paulo
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Aluir Guilherme Femandes Milaní
Mirian Regina F.Milani Fujihara
Advogados

01 apartamento. de número 53, d9BIOco E,noCondomll1io Edifício
Copan, sito na Av. Ipiranga nO. 20Q, em São Paulo,matric!Jtadollo5°
Cartório dê Registro de Imóveis de São Paulo, sob nO. 333 da ficha 01
do. livro nO. 2, inscrito na Municipalidade de São Pa.ulo sob n°.
.I>-º,iS.064.2450-4 ( doc. 6e 8 )

2. Referido imóvel fora regularmente
havido pelos co-réus vendedores de IsidorWeiSs, aos 12 de No.\Íembro de
j975 e vendido.aosautore.s (doc. 7)

•
•

3. Ocorre todavia que, inobstantea
regularidade e legalidade inquestionável da EScritqrade Venda e Compra,
eis que, presentes todas as condições jurídicas e requisitos para a sua
efetivação eo devido Registro no 5° CRI de S;lio Pl:\ulo, faltou aos
vendedores apresentar uma copia da. Certidãod~ Casarnento,que~e deu
na Romênia, aos 22 de Setembro .de 1.940pe[8nte oOIteial do
Registro Civil. do UI . Setor. da Pref!itura' d!.Bucareste, cpnfórme
documento ..expedido pelo ·.ComitêRomeno:dacr.uz.<!1ímôelfi~iBrasiteira
oe24 de janeiro de 1.958 exibido pela co"réMahfina, ao Tabeliãódó 17°
Ofido de Notas do Rio de Janeiro para lavra1urade ES.criturade
Declaração aos 09.06.2003 ( doc. 4).
3.1. A ausência da Certidão
Casamento é justificável, isentando os co-réus de culpa ou dolo, pois, se
dsuem face do la entávele notório.e· isódloda2~GrandeGuerra
devastou a Romêl1iae seus d()cÜinerito~~A nãoaptesenfàção
documento ensejpu a devolução do Titul.o pelo escrivão do 50 Cartório s
o devido registro ( doc. 9);
4. Os Autores., crentes de que
nenhum prejUlzo ou mesmo nenhuma fraude ou vantagem estariam
obtendo em face de outros, até porque, tanto 0$ Autores como os Réus
são pessoas de conduta ilibada, insistiram naSuscit<i1ção da Duvida tendo
o Processo de registro sido encaminhado pela Corregedoria dos Cartórios
e por fim para a 1" Vara dos Registros P~blícos de. São Paulo, onde fora
tombado sob nO. 000.01.100.073:2.
4.1. A decisão do Ilustre Magistrado
acompanhou a neg<i1tiva Cartorária, cuja sentençaprolatá.da pelo D. J.uiz
Dr. Venício Antonio de Paula Sanes. indíca que no.caso seria necessário
melhor dilação probatória em processo de contraditório plenoevitando-se
prejuízos a terceiros (doc. 10), o que se levou a efeito perante a mesma 1"

Rua Nestor
F-Mai!: ad\IOC1IC

_ 6.° Andar - Conj. 62 - CEP01303·010 • Bela Vista - São Paulo
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Aluir Guilhenne Femaudes Milaui
Mirian Regina F. Milani Fujihara

t:?"

Advogados

Vara dos Registros Públicos ( proc. nO. 583;00.2006143.298;8 ) que
entendeu-se incompetente, reafirmando a necessiClade de ação de

dnclaração pela vara cível ( doc. 11 ) :
Processo N°

5sa.OO.2006.143298~8

Texto integral da Sentença

:ce)NCLUSAoÉm24.dejuII10 de2lÍlÍ6, faço estes aútoscimch.lsos ..(ÓlMM(a.).Jub,(alde
IDireito, Orla). Marial.s.abel RomeroRodrigues Henri'lues,emexerciciona i ' Vara de
;Registrospúblicos. Eu,.
(Mar~ia R. T. SouZa) digitei.Processon·:
1583.00.2006.143298-8 VISTOS. Cuida'Se. de ação ordiná~iade registro de esêritur~ pública
lajuizada por PAULO TAKAHASHle ROSEANALlRATAKAHASHlcóntra yARL<;>SJi-\II\Í\E
IAVRAMESCO e MALVINA AVRAMESC<;>, pretendendp o ingresso ,da escritura pública de
:compra ev.endade imóvel perante o 5· Oficial de Regi~trodelmóveis, cow o
Ireconhecimel1to de. que os vendedores do i~óvel eramcasados,sup.rindo.'Sé 3. deficiência
inacomprovação do estado civil, uma vezq\le oca~amento f,o.i celebradQna Romênia e os
lalienantesjá sãoprovavell11ente falecidos. O 5' Oficial prestou esclarecilllellto~ ás .1Is. 35,
iA Represelllante do Ministério. opinou pelo recol'lhecil11ento da:.incp~P!'têl'1ciad"steJuizo
I(fls. 41>/47}. É orel.tório,OECIOO.q pedida dev.e.ser indeferidQ de.plano.C()mef"ito. os
~at?strazido$ .pela parte interessada, já foram analisaqosporesteillizoelllproc.eP\l11ento I
[de dúvida, ocasião em qUl! se deixoubemclaraaneces!'idadedeproced,mell~pordinário
para discussão a respeito do estado civildaS'p<l,tes,:vendjldora.s do.imóyel, 0lllE!ndo-se,
'evEHlt\lalmente, a declaração judiciaLneste $entidp,no~estritóstermosdoartigQ.4° do
'Código de Processo Civil .. Oportuno esclarecer, porém, qUeaten<iiAl.el1todetaiSreqUisitosl
i" pressupostos deverá ser analisado pelo juiza cpmpetente,nâocabef\do a es~juizo,
.
:antecipadamente,.afirmar quee"táassegurada talposs!bili.dade .aQs reque'r"nte 'giro
'ao$ requerent~s;entretanto, que ao!!!s do ajui~ameríto,daação.perante Q jUizQ
COmpetente, cons!Jlt!!m o Primeiro.cartóri()de Registr()çivil,d~S~opa!Jl()e~io . e
IJaneiro para verificação da. "xist~ncia dI! transcrição<!(),cas~m"IlIQdqs Vell!:le~r"S . I
,celebrado no paisestrangeirQ. Ante o exposto, INOE!'IEQ OPEElIO<;>. PJ;(.1.C, Sã Paulo, :
'26 de i.Ulhode 2.0Q6. MARIA ISAI3EL.·.. ROMERq RqO. R.IGl.IESHENRIQljES. J.1,I...Iz.ade .ireito· li
(DATA E~ 2610712006, recebi esses autos em Cartório. Eu,
(Marcia'R. • Souza)
s ubs crevI.
,...'" "".. ,_ .
~
,,_~_._,.~_,_._," ~
._~."
~
.~,, ".~
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que,

de fato
ingressou-se com a devida ~~~~~~~~~~~~~7 qu~ a sua vez,
lhe fora negado seguimento a
5
-2 (doc. 27 )
6. o cuidado do Escrivão do Cartório,
bem como, da Corregedoria e .principalrnente do JOcliciáriode qUt;lm os
Autores vêem novamente se socorrer para regularização do registro da
escritura de seu único imóvel, é louvável, .mas os. diversosentendirnentos
não podem obstar .os Autores de obterem a regularização registral do
úniGo imóvel que possuem.
o
o

'"
''"
'o
. 62- CEP 01303-010. - Bela Vista - São Paulo
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Aluir Guilllerme Fernandes Milani
Mirian Regina.F. Milani Fujihara
Advogados

7. Assim, seguindo-se pelas decisões
a presente ação deverá suprir a neces!;idadeparaÓ devidoregi!'itro, pois, a

lransaçãofoJ realizada mediante pagamento a visla não h;:lvendo qU;:Iisquer
ônus ou obrigações financeirasquepesl'>msobrli'loi~óvel, de tal sorte que,
resta apenas a ser levado aefe/to o registro. da. Escritura Definitiva aos
Autores perante o CRI, não ocorrido por motivos de. força maior

.
1111

•
•

8. A par com isso é importante frisar
que inpbstante a comprovada quitação, à vista,
e os documentos
devidamente formalizados e tendo os autores buscados todos meios em face
dos co~réus para a regularizar o . pendente registro, do que nao pbtiveram
êxito, pOis, ausente 1 (um) documentos que ficaria suprido até mesmo pelas
declarações de casamento (docs.. 5e 6) é sabido que decorre da Lei e da
Tradição que estão obrigadoS a demOnstrarem a sua vontade de vender, o
que () fizeram mediante aoutorgadareferidáEscrituraPública de Compra e
Venda, obstado pelo CRI o . devido registro, não havendo outra alternativa se
não o aforamento da presente ação, que repeliráp(:llos mei.os próprios a
ausência da certidão de casamento dosco-~éus vendedores,que se tornou
inócua, mas de inequívoco prejuízo . para os Autores, compradores de boafé, amparados pela Lei, Doutrina e Jurisprudência.
9. Ex"surge da Escritura Publica O!i'
ditames da Tradição e da Lei. E porque.adquirentes únicos .e deb·oa"fé,
estando inequívoca a lransmissãodefinitiva doBem,por.COl1]pra eV
.!
posse aos Autores é exercida desdê.14.07.2000 f log.o, mantidos dev
ser o Autores na Posse .
10. Isto posto, propõe a pres te
Ação de Adjudicação CompulsÓria, requer~ndod~V.E~a., .acitação .
réus, na forma indicada. na prelimínar eno preâmbulo da ação, via Carta
Precatória para a Cidade de ltaboraí- RJ, na.pes~oados réusedofilho
herdeiro na forma.da Lei, observado o Art.172 do CPC e demaIs que lhe
são próprios, para que, querendo, venham!ilcompanhar ~. responder. aos
termos da presente ação,. apreciadas <sempre as . preiil1]inar~s .com o
deferimento da. Justiça Gratuita e ao final, julgad?procedentí:l para que
este Juízo determine ao 5° CRI de São Paul.90 regi~tro da Escritura
Definitiva de Compra e Vendado Imóvel consistente de. um
ilfapartamento de número 53, do.810co E,no COI'lt{ominioEdifíclo
Copan, sito na A.v.lpi.ran{la nO. 200, .emSãqPalllo, matric.lItadono 5°
Cartório de Reg.istro de Imóveis de.São Peulo, sob 0°. 333 da·ficha01
do livro nO. 2,inscrito na Municipalidaded.e São Paulo sob nO.
006.064.245.0~4 (dQc. 6.e 8 l

o
~

o

"'"'"
"o

gua Nestor

F-Mai\: .rl,·nc"c.'

.
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0+
Aluir Guilherme Fernandes Milani
MirianRegina F. Milani Fujihara
Advogados

Assim, determillildo seíaao referido
Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca ( 5°GRI ) que se faça o
Registro da Escriturá Pública de CompraeVénda lavrada éntre as partes sem
a necessidade de que, ,se apresente a certidão, de casamento, ocorrido na
Romênia, na Cidade de Bucareste.

.

•

11. Protestando, Por todos Os meios
de provas em ' direito admitidas, principalmente. pelo depóimentQ,(Íos réus
ou seu representante, oitiva de testemunhas, perícias;, ofícios, jUlltadade
novos documentos como prova e contra prova enostermQsdo art. 355 e
sob as penas do art. 359,ambosdo CPC, que os réustrag~m aos autos,
todos os documentos que constituem provas de queerarncasados, bem
corno, de que nunca se separam e de que f'lãoeramcasados com outras
pessoas afim de valQrar ,a veracidade, das alegações; dando fiel
cumprimento ao mandato outorgado para a escritura, el.iminBf'ldo as
cluvidasapontadas sem exceção denenhul11a outra prova.
Dando-se ao feito o valor de R$
'10.000,00 (dez mil reais) para efeito de alçada.
Do que,
aguarda deferimento.

,I"'"

,

•.
Â~
MIRIAN REGINA FERNANOJ:& , J," ANI FUJIHARA
OAB/SP 94,291"

Rua Nestor
E-Mai!: ad,Toclle

"

Aluir Guilherme Femandes1\filanl
Mirian Regina ,P.l\;Iilt*rii Fqjibara
Admg:ados
,~j~ QFICIALDE REG1.?TRO DE \M(~V~JS
CAPITALSAOPAULO

235048
TiTULO PROTOCOLADO E

PRENO~AD~)

PROCURAÇÃO

,

Pelo presente instrumento particular
PAULO TAKAHASHI, e sua esposa, .ROSEANALlRA TAKAHASHI,
brasileiros, casados, aposentado, ela professora desernpreg;ada, RGs nOs,
2.782,688 e 4,648.164.3 e CICsno.s520.722.318,68 e 591,129.808.20
residentes na Av. Ipiranga n°, 200,ploco E, apto 53 - São Paulo,.nomeia. e
constitui

seus

advogados,

MIRIAN REGINA

FERNANOESMILANI

FUJIHARA e ALUIR GUILHERME FERNANDES MILANI, brasileiros,
casada a primeira, divorciado o segundo, inscritos na OAB/SP sob, os nOs

,

~)4.297

e 84,185, com escritório na Rua Nestor Pestana n. 125, conj, 62,

[3e18 Vista, Cep 01303.010, São Paulo, teL 3159.2650, outorgando-lhes os

poderes da CLAUSULA "AO JUDICIA ET EXTRA" e os especiais de
receber e dar quitação, transigir, desistir, substabelecer e. promover Ação
CivEd para obtenção de registro em Escritura Pública

São Paulo, Fevereiro, 01, 2.007.

\dA~

~RATAKAHASHI
RlAa Nestor Pestana, 12.').6° an!1ar - C~.'"62:-,,C~ Ol;J03-:010 - Bela 'Vista ..,. SP
E"nlnil: ndvor..acia.mj19pi@tetta.rnm.br'& drr.gunhennç@tem.OOm.br~ 'reI/Fax 3159~i65()

o
o
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235048
REPÚBLICA
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DO

DO

VIG.~SIMO

TABELIÃO D.E. NOTAS
Be/. Jcngc> Au.gus/rJ A/dq/r,/Jole/ho Fcnw/ra
r"h'II/.-/()

CERTIDÃO

l"~j~~~~;:'~~~~~~~~

() Bel. JORGE AUGUSTO ALDAIRBOTELHO
Comarca de São. Paulo, Capital do Estado do. mesmo nome, etc.
pessoa ínteressada que revendo o arqui"o do ~Cart6rio a s;eu'cargo"no
',nconlrou Ato Notarial do teor seguinte.

°

[eSCRITURA DE VENDA E COMPRA
VENDEDORES
: .CARLOS JAIMEAyRAMESCOesUaIDlllner
COMPRADORA
: ROSEANALlRA.TAKAHAStU
VALOR DA VENDA :R$25.00Q,OO
IMÓVEL - APARTAMENTO n° 5~E (CJNQÜENTAE TRtS-E) - 5' ANDAR ;.DO
iElHFÍCro COPAN, AVENIDA}pIMNGA. n'29.0, 7' SUBDISTR.lTO - CONSOLAÇAO,
OISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DESTA CAPITAL - S'REGISTRO DE
IUÚÓVEIS,.

,-,-":~-'::;~"'"
l~.'NV'J,

~~!~~~~~~

~

°

Estado4el~ãopaulo,

q. lIantos e.st.a escritur.a. virem q.ue; .aos cal.orze.!
(1.4) dias d. m.ês de. julho, d.o..an.o d. OiS
nesta cidade de São Paulo, Capital do
emCartóno, perante mim,
.1I:crev'enle. compareceram partes, .entre si justas e, contratadas, asaber:- comoOUTORGANn:S

-

ÇABLOS JAIME AVAAMESCO e sua mulher,
,A
brasileiros, casados na Români.a pelo regiIJ1e da comunhão de h s,·. ele
"'",,"',...
, de. prendas do lar, portadores das cédulas.de. identidadeRG n's 01.44 .730-(}.
e 1.4J8.73 I IFP/RJ, respectivamente, inscritos em comum no CPFIMF so
•
5.427-00, residentes e. domiciliados na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 17
t1lt cidade do Rio de Janeiro, Estado do me.SInO nome, neste ato, representados'p
1!\\~.xI.~..·L_,"::::j:_L#b,,\)ra(jor EUGÊNIO A VRAMESCO, brasileiro, c~sado, comerciante, portador da cé
identidade RG n' 681.765 IPF/RJ, inscrito no CPF/MF .sob o n' 209..195.907-30;re8í ntee
domiciliado no mesfllO endereço dos vendedores, nos lermos da procuração lavrada em n '. as do
24' Tabelionato da cidadedojlio de Janeiro-RJ, livr? SC 1189, fls. 0023, em 09 de mar ,de
19%, da qual uma "ertidão der:/07/2000 me foi apresentada e ficará arquivada neste Tabeilo ato,
lia pasta 234 sob n' I ,\,7J7;e,. come( OUTORGt)lDA COMPRADORA ...: ROSEANA
TAKAHASm, brasileita,pro[essort. pOI;adora,dacédula de identidade RG n' 4.648'1,
SSP/SP, inscrita no CPF(MFsob o n'591.129.808-20, casada pelo regime da comunhão d~ bens,
anles da Lei 6515/77, com PAULO TAKABASBI, brasileiio, comprador, portador da cédula de
identidade RO n' 2.782.688 SSP/SP,inscrito no CPF/MF/ob o n" 520.722.318-68, .residentes e
domiciliados nesta CapilalnaAvenida Ipi",n,'!a n'200- Bloco A, ap. 22, neste ato, rcpres~ntilda
por sua procuradora, EUNICE DEL'iRA ,FERREIRA, LOPES, brasileira, viúva, de prendas do
lar, portadora da cédula de identidade RG n" 2.754:499-0 SSPiSP, inscrita no CPF!MF sob o n'
661.306.208-10, residente e domiciliada nesla Capital '1a Avenida IPira:. n' 200 - Bloco C ,.. ap.
212, nos termos da procuração Illvra~à em ~otas dO. 21'.T.abeliónato de a Capilal, livro 10.66, fls,
')
I :;5, em 15 de dezembro de 1997, da qual uma certidão de 11 de julho e 2000, me foi apresentada
e ficará arquivada neste Tabelionato, na pasta 234 'sob o )I' 14718;- os presentes face aos
documentos apresentados foram identificados por mim,:~screvente, e pelo tabelião, do que dou fé;
e por eles VENDEDORES, na forma representados, me foi dito que: I - A justo título e de mpdo
completamente livre e desemb~ra'çadp de quaisquer dúvidas, dívidas, encargos, litígios, impostos e
ta;i{as em atraso, hipotec'as legais ou convencionais sã'o ~ephores e possuidores legiümos, do im,óvel
c",""

p
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a seguir descrito: APARTAMENTO n° 53-E (CINOÜENTA E TRÊS-E). do Bloco E, 5' andar
do EDIFÍCIO COPAN, situado na Avenida Ipiranga n' 200, no 7' Subdistrito - Consolação,
distrito, município e comarca desta Capital, 50 Registro de Imóveis, com a área útil de 64,041112,
área construída de 80,55m2, uma quota parte ideal de terreno de 0,96622% e quota parte ideal na
construção de 0,079837%. Cadastrado na Prefeitura do Município de São Paulo, pelo contrib,,inle
n' 006.064.2450-4, com o valor venal de R$24.475,00 para o exercício corrente. Referido imóvel
foi adquirido por eles vendedores pelo registro n' 01, feito na matrícula 333 do 5' Registro de
Imóveis desta Capital, por compra feita a Isidor Weiss, nos termos da escritura lavrada em notas
do 17'Tabelionato da cidade do Rio de Janeiro-RJ, livro 3582, fls. 69, em 12 de novembro de /
\ 1975;- n - Assim, pela presente escritura e melhor forma de direito, os VENDEDOHES
\.. VENDEM à COMPRADORA, o imóvel descrito na cláusula I retro, pelo preço de R$25.00(),Qü..
(vinte e cinco mil re<is), que os VENDEDORES declaram e confessam já haver -récebido
anterionnente da COM '>RADORA, em moeda corrente nacional e de cuja importância dão pleJO,a
quitação de pagos e satisfeitos para nada mais pedir ou reclamar a este título, transmitindo desde
à compradora toda a posse, domínio, direitos e ação que tinham e exerciam sobre o mesmq,
comprometendo-se por si, herdeiros ou sucessores a fazer a presente venda sempre boa, firme (
valiosa, bem como a re.,ponder pela evicção de direito, na forma da lei; lU - Os VI'NmmIOltF.:!'\
declaram expressameNe e sob as penas da lei: a) inexistir feito ajuizado, fundado em ação real 011
pessoal sobre o imóvel negociado; b) estar quite as despesas condominiais; c) não ser
empregadores e nem produtores rur~s, não estando assim, sujeitos às restrições da lei orgânica da
Previdência Social. Os VENDEDORES apresentaram os seguintes documentos: I) Certidão de
propriedade com Ofgativa de ônus de alienações expedidas pelo 5' Registro de Imóveis desta
Capital, 29/06/200r, a qual ficará arquivada neste Tabelionato, na pasta 244 sob n' 27656; 2)
Certidão Sobre Tr'Jutos Imobiliários n' 131.479/00-8, negando débito até o exercício de 1999.
expedida pela Pre oitura do Município de São Paulo, em 04/07/2000, a qual acompanhará (o
traslado da presen:e; c) as demais certidões previstas pelo Decreto 93.240/86, estas conferidas"
retidas pela comp "~dora que declara tê-Ias recebido no original. Pela COMPRADORA me foi,
'. dito: a) aceitar a presente escritura em seus expressos termos, como nela se contém e declara,
exibindo-me a gu:a mecanizada, provando haver recolhido nesta data a Prefeitura do Município de
São Paulo, atrav.)s do Banco 399, agência 1167, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis,
devidos em razã ) da presente, na importância de R$500,00. Finalmente por todos os contratantes
me foi dito que autorizavam o Sr. Oficial do 5' Registro de Imóveis desta Capital, a promover as
averbações, regbtros e cancelamentos necessários a vista da presente. Assim o disseram, do que
dou fé; pedirarr. me e eu lhes lavrei esta escritura, a qual depois de lida em voz alta e clara, foi
achada confonv~, na forma redigida, outorgaram, aceitaram e assinam. Emitida Declaração Sobre
Operação ImoLiliária conforme IN/SRF vigente. Eu, JOSÉ
RIV A, Escrevente
Habil!tado, a I Nrei. Eu, MUCIO SILVA BORBA, Tabelião
a subscrevi. Ii (a.a.)
EUGENIO A\t RAMESCO Ii EUNICE DE LIRA FERREIRA
li. Devidamente selada.
qual se reporta. Extraída aos
Nada mais, En o que se continha em dita página do referido
28 (villte e oi o) dias do mês de MAIO do ano d e '
MIL E UM). Eu, JOSÉ
TREVIZAN RIV A, Substituto, a fiz datilografar, conferi eJ<tssi'n!>
'.J.i:!!.iE::ntrannàQO

proc. n.'

<,:o::os:;~tr.~:a:~";":,l~:a~:peIO

S

li

St)f)"t

traslado dtt

.lr;,.:hN..Q"i'l.S... ,. que
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'1. Of. de

Registros

'"
AVENIDA sAo LUIS, 59 - TELEFONE: 23~,r.iljc(t>.~fJ'(~~i-~b

CÓPIA EXTRAioA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

J'

Tabelião: Titu/or: SAUL,G,UERRAE SILVA
Substituto Lego/: SANI9UER~ E SILVA
Escrevente Substituta:
MARIA AURORA MARQUES AVRIL

r~U(l

do Cann(), (13 ~ Cenl'ro " Rio de Janeiro" RJ - Cf? 20.0 J 1-020
M:" (21) 2507·277,1/2507·6133/2507·5845

cct.:

'1974-4083 / 95 154-2057
EJUNHQ-007..QJ

ESCRITURA DECIARATOJllA,
na forma abaixo: .-.-.-.-.-.-.-,-.CERTIDÃO
UVRO
FOLHA
ATO

6235
189
113

SAIBAM; quantos es",jn~uineoto de Escrill!ra,baStáliteytrem
quo no ano. de dois mn e três (2,003),

a(lS nove (09) dias do

mêsdelun"",ne$tí;~edoRio

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste Cartório'do 17' Oficia dleNotas,.situadQl\a RUa do

il !!!2 (P.!

C

~<d:t

Carmo, 63, Centro, a peranle mim, MAR/AAl$ORA,MARQUES AVRlI., e,.revente$Ubsfltula,
conforme Lei Federal n' 8.935 d. 1,8,1,1",.94, e Pu,bllC8,,',da no PlárloOllclill,
'd92,4;1,',1,.94'
comparooeu como DECLARANTE:MALI/lNAAVRAMESCO"brasileira, viúva, aposentada,

1;)"":;.

\

:z& : ,!> O;
'i!J

1f~~: .~:

:

Q

O v !~':'~
o;-J"".O:<:>&
portadora da carteira de identidade n° 1.448.731doIFP/R~, expedida em 02.07.59, inscrita no íi~.' ~
! ' '"
§ O!·Q
~ ':
CPFfMF sob o n' 104.001.027-06, residente edomlólllada'na Praw'PedroAntonioNovaes, lO, '" '8
'Q;
ItaborallRJ, ora de passagem por esIBcidade, A _nte reconh8(ljda

como" prilprlapelos

S~~:
~ ~:
~

d
({) fi

m' rH1' .'
êw :§g,),~
(J.~

documentos apresentados e xerox aqui -arquivadas e, farei comunicar apresente' a~)' Competente :'? 'o. ;::. o.,. (tj;

F".

,

distribuidor dentro do prazo e na formada lei; E, assim sendo peJa Declarante mefol <liln: 1°) Que

é viúva de CARLOS JAIME AVRAMESCO; 2') Que casou-se com o Sr. Carlos Jaime Avramesoo

Q)

H

rf

6' J
('~ ,]
(1,<

em 22 de sétembro de 1940, perante o Oftclal do Registro Civil do /li' Setor da Prolsl\Ula de
l3uoareste, conforme documento expedido pela Cruz· Vermelha Br8(ljleira - ComItê Romeno,
datado dIe 24 d. abril de 1958, aqui apresentado e que

.:.J

rr
III~
~' ~:f'

SI> ~Í\fa ~

ainda, que o regime é o da comunhão de bens; 3') Que chegou

NotaS. ti..,;ânmdo

ao Brasil, juntamente com seu

aspas) em 2B de janeiro de 1954, conforme comprova através de sua identidáde à época do

Serviço de Regi~o de Estrangeiros (SER) de n' 560.079, expedida em 05junho de 1%4 e da
'",:
,,,:

-'

identidade de seu marido, também expedida peJo SER, na rriesma dala, sob o rf' 560:078; 4") Que
ela, juntamente, com seu esposo, de origem Romella, no ano de 1958 llaturalizaram se
M

brasileiros, e que na ocasião o prenome de seu malido foi traduzido para o porluguês, passando
de Carol Haim, para Carlos Jaime, e o sobrenome da 'Avramesou' para 'AVramasco'; 5") Que o
seu esposo adquiriu o Imóvel situado nacldad<\deSlo !'aulo/SI', na Avenldalplranga .. 200,
,

)

t')

.portamento 53E, através da escritura de Compra e VOrnla, lavrada nestas Notas, noUvro
353:1,Fls,69, em 12 de novembro de. 1975, onde o seuname foi omitido pelo escrevente; 6") E,
enlão, aIIavés desta irmrtÍmento " na melhor forina de dlroltovêlll declarar, a quem
PO~a' Inlieressa, e para ficar certo que foi • legftil1l8 ..pc"",

• atualmente vlOva "do Sr.

Carlo. Jaime Avramesco; 7") E por ser a expressão da verdade,. firma a presenle, para que

CÓI"IAEXTRAIDA .NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇADESÃO.f>AULO

..

produza seus devidos e legais efeitos, perante qualquer Repartição Pública Federal, Estadual,
Municipal, Autarquias. Cartórios de Notas, Registro de imóveis, e principalmente para

qUê

o

Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de São Paulo averbe na supra
mencionada

escritura

o seu

nome

no

registro

competente,

uma

vez que

J

comprovadamente, a aquisição do imõvel supra foi feita na constância do seu casamento
com Carlos Jaime Avramesco.; ASSIM - justos e contratados me pediram e lhes fiz lavrar
nestas Notas a presente Escritura, a qual sendo lida em voz alta, perante todos que a acharam
em tudo conforme, firma a presente espontaneamente e, para que em futuro produzam seus

,

devidos e legais efeitos. Comparecem neste come testemunhas MAURO DE MOURA MACHADO,
brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade n' 636.775 da SSPIPE,
expedida em 02.02.65, inecrtto no CPF/MF sob o n' 046.672.554-04, residente e domiciliado na
Estrada da Curleica, 268, casa 04, Jacarepaguá, nesta cidade; e EUGENIO AVRAMESCO,
brasileiro, casedo, comerciante, portador da cartaira de identidade n'

681765 do IPFIRJ,

expedida em 08.03.71, inscrito no CPF/MF sob o n' 209.195W7-30, residente e domiciliado na
Praça Padro Antonio Novaes, 10, Itaborai/RJ, ora de passagem por esta cidade Certifico que as
custas devidas pelo presente ato, Tabela VII, da portaria 2575/2002, no valor de R$ 21,63,
acrescida das despesas previstas pela Tabela 01 da mesma Portaria (informática no valor de R$

2,03, comunicação ao DOI, Distribuidor e RGt no valor de R$ 9,39, certidões no valor de R$1,76
X 2= R$ 3,52 , conferências no valor de 3 x R$ 0,40 = R$ 1,20) totalizando R$ 16,14, acrescida
da Mutua dos Maglstrados/Anoreg no valor de R$ 5,98, confonme lei 469 de 19.11.81 e lei
3761102, Acoterj no valor de R$ 0,12, oonforme lei 590 de 26.10.82, mais 20% devidos a FETJ,
consoante a lei 3217/99, no valor de R$ 7,60, e mais distribuição no valor de R$ 7,63. Assim
disseram e pediram que lavrasse a presente. E, eu MARIA AURORA MARQUES AVRIL,
Escrevente Substituta, conforme lei Federal n' 8.935 de 18.11.94 e publicada no Diário em
21.11.94, lavre, li e encerro a presente colhendo as assinaturas. (M) MALVlNA AVRAMESCO ~
MAURO DE MOU

VRAMESCO

H

CERTlFtCADA NA MESMA

DATA 1111 E. eu ---,t.i-ffIJA~tf:!,~~f-t~a subscrevo e assino em público e raso.
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",:' "', !~: SÉRGIO.lACOMINO;59 0ficial de Registro de ImóveJc=",,,..,..,gf::-;
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•

l(,.lllate>. C,r"'.O.,smsaadTaca,'

da Capital do Estado de São Paulo, República

Fe~le::a~iva do Brasil, atendendo pedido verbal da parte

I.

I

C e r t 11
'f' c a

::1

~

'I

f

fi que dos livros deste Registro, consta a matrícula seguinte:

'.

'

..-

1,.

\~

lc:/:r
lf!

i; !!l

e"

·.I.~CpT. ~'ff!
,,~''''

ir,

-&

,~-~:2r~~~'~;~;J-_:'R::c'~~~3:~;' ~:;~~RI.:: :':;:::~~~1'i o,~

'Jlh
'illl

2;33

~~r' .Cl.u5~.

1

76 % f' -!J!. !;)rd!
,"-,--~ g F. :õ .:
,---,-----------------,,;,..---'------------------;") ',p. 12 Q,~ g,
São Paulo, 15 de

l

janeiro

de

19

:Imovel: O apartamento n Q 53-E do J31oco E do' 5 Q an4ar do

"I

~~'i()Cõpal1, situado ,à Avenida, Ipirunga nº2·00, tem ,a ar,~a ut

1

dr~ Gh,04m2.,

área construida de .80:,·55m2., uma quota parte
ideaJ. de terreno de 0,96622% e quota parte ide,al na cons
1;;,;0 de 0,0798.37%,. O terreno a,S~iJll se ,descreve e confronta: p
t::Lrl,clo de um ponto situado no a'l.iil~amento da Av.Ipir<?\nga a
19, .50m .. da c011.f'luencia des,sá EJ.venid.a, com a Rua Araujo; se
ate a. citada esquina, dai aconip'a'nhal1do o a,linhamentç :da
Aruu;jo ~ estendendo-se l:)or 5B~4O:m., d,esse ponto com derl
a esqu~lrda I segue mais ou meno,S 'perpendicularmente ao aLLml!l1
!!leu to daquela rua elu direção aos fundos nuúa extensão de
15, B5m .. , nesse ponto sofre uma deflexão a es'querda de apro
mttdé.\lllcnte :L5 Q , seguindo nessa direç.io por 6 I 5Bm. dai com d
fle;x;.i o

à

d:Ll'~i ta de aproxinta,daruente 15,Q30't

'por mais 7, 27m.

1S1~n;pre

em direção aos f'undos' , ness,e 'ponto sofre uma defle
xiio ç'i direi ta de aproximadamente 90º, seguindo ,nessa direç
1,05m., sofre nova deflexãó'à eS'querda de aproximadamente
13()$2.30' t seguindo por 8,20l'YL., neste ponto apresenta deflexão<1 esquerda de aproximadal'nente 95º, seguindo no'Va direção p
uma exten.são de 36, '1:0m., nesse ponto após uma deflexão .; diJ:'Hita de aproximadamente 90 2 segue numa ext,ensão de i,95m.
nosse pon'co apps ,uma def'lexão à direi ta de aproximadamente :5('!, segue numa extensão de 30., 10m., desse ponto com de
fl. esquerdacle 3412 aproximadamente', segue por 34, 15m., nesse f)('»)) to' cOl1corda c'om urna curva circular ::::à esque:r.da de B..,OOm.,
do Euctensao, raio de lO,20m., em angulo central de 1±5 Q , nes
:5n ponto entra em concordância com outra curva circular à
querela de 4:, 93m. de extensão, raio de 12, 30m., em a,ngulo c
'traI dE! 22 Q 30 t, então com outra curva .circular de 7, 90m.
e::,ctensão~ ruio de 8,OOln. e ângulo de 54 Q , segue depois ria
]:'oção de tangente 1 em linha reta numa extens'ão ~ de ,23, 30m. ,
i;ranclo em cOl1.cordancia com uma curva circular a dírei ta de
:U~,26m. dc extensão, raio de 37,OOm .. e angulo central de 19º
ll.üsse ponto concorda com outra curva a direita de 12,OOm. d
extensão, raio de 18,60m. e 37 Q de angulo central e se,gue

,-,

d:Lr<'lf,;:ão de tangente numa extensão de 22, 20m. em iinha reta
ni;é enc.oni:rar uma curva circular à di.reita por ond'e segue

'"

,

mn extensao de lU t 33m., dai em direção de tangente se
ga nunm extensão de B,aOm'. ,até ,encontrar o ponto de 'part
da Av .. Ipj.ranga, con.frontando com 'O Conde Alvares Penteado
nos fundos com Sylvió Barreto.
Eroprietário:ISIDOR lvEISS, braSileirOt_d
squitado, comerei
tn, cic.oOB.lt ll,887,

iliado na cidad

H" ,J •

do Rio de JarleLr'ol

!~:?$.~J:l(2~l.!lJ<.li:,t;i.g~c:t.i;':al~t.r.:.i!,-ª~ 103. 373 n s te Ca r t ó r i o .
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H.1 N. 333.

em 15 de janeiro de 1. 976
(VENDA E C.[JM10RA), .
Pela escritura de 12 de novembro de .1.975, do 17º Of~:Cl.O ,de.
Notas da cidade do Rio de J~neiro, ~~tado ~o.Ri? 0e .J~n~~]·o,
"89
'~ls 69
o ]Jroprietário, vendeu
o '
~movc.l a~. CAfi.LU0
L v.;>_,..I.·,
.
()
3
JAI1vIE AVRA1.1ESCO, brasileiro, casado, ~ndustr~al t ~J"c.. n231.635. /1: 2 7, domiciliado na cidade do Rio de Jane,l.l'O, R J"

w

4

pelo valor de ~$120.000,O~I~---~1
A escrevente autorizada
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CONCLUSÃO

Em 25 de março de 2008, faço estesaulos conclusos
à

Ora. ALESSANDR:A LASKOWSKJ, Merilíssima

JUI~a de Direito da12a Vara CrvelCen!raldaCapital.

Eu, \....
__ , Escrevente, subscrevi.

•

Pro.c. nO 583.00.2~7/242.273-7
Defiro aos autores o beneficio da Justiça
Gratuita. Anote-se.
Citem-se os réus para que apresentem
contestação no prazo de quinze dias.
In!.
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NEGATIVO( )
NEG.DEF. ()()

. :t,. '.

"'IU'.O TAKAHASHI
·:"te·, R JS"ANA liRA TA.KAHASHI
::"c:.:ARLOS JAIME AVRAMESCO
:; ;~~ ... ,~ ..: :_V hLA. AV~.A).fiESCO
(lfjô;?- ;::; J!Jst:ça:

c

i:a,jtl(8): CARLOS .õ,!IIME AVRAMESCO e MALVJNA AVI~:AMESCO,
Local d, Diligência: Praça Pedro Antonio Novaes, n' lO - Venda das Pedras -Itaboraí • RJ

F' :no p',fa Resposta: 1.5 dias da Juntada do mandado.

.,

i .1,ai.Jad~: CITACÃO
Despacr.·o: Curnpra~se.

o

MM. Juiz, de Direito, Dr(a) lVIauroLuiz BarbozaPrevot,

MANDA"

C~lc:.al do Justiça

':H:;lGI~'lacc que, em cumprimento ao presentE!; exíraidp dOS'_9Utos'do pr(Jcesso.,aclma, ieferido, ,dirjjawse
at> iocal indicado, ou onde Iheforap~ntado, esenClo alproeeda.àCITA'ÇAo da.parte ré, para
r~~p"m",r
mencionada .. açi\o,fazenllo-lhe, outrO!l~im, .a . adve~nCiade que,nãosend9

a

e,mtl!!'taja presumir·se-ãoacelt9s, cerne verdadeiros.estatos articulados pelo. autor na oenção
:r, daI, c .. l,a cópia segue ,em anexo e faz !Jade !:-!te,grante ,dest~-t1!a,naad()::ELl,
'
M?fCISo
e,,~
At'Vi.dad~.'.. J.udiciária • 1f.atr. 01128133, qillitéi .e confer'. E eu,
_~_ I
3 .~"ed:to Bastos das Neves • Escrivão . Matr. 01115852,0 s~bserevo.

...

"""o> ".

itaboraí, 02 de Junho de 2008

1

Benedito

Bast~~riVãode

Assino per ords:n:!.'~ikJCiZ

-M.a!r. 01.115852'
Direito
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PROTOCOJ.,ADO E. PRt:NOTADO

CERTIDÃO
Certifipo e dou fé que dirigi-me ao. endereçoindicado,
e, ali sendo, citei a ré Malvina Avnunesco tendo ela recebido a .con~
trafé e não aposto o seu ciente. f1üonnou tambént que Otéucarlos
Jaime Avrantesco faleceu no anode2002.
Itaborai, 09 de julho de2008

•

',.,; Ce.., M. da Nóbrega
Oficiai de W.ti:ÇI'AvalJador

M.tr.DHS168
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m, "

Exmo.

Sr.

Dr.Juiz

da 12a VaraCíveldo.FórumJoão

Mendes Jun;oremSijo Paul.o.

,

~,-!

C'

Proc. nO. 58~;00.2007.24:z.273.-7
c. 2265/2007 APJ. CQMiJUt.5ORIA
!' .

•

MALVINAAVftAMEseo
e espólio de

por intermédio de sua advogada,
nomeada via procurações da co-réue do único herdéiroúnico, vem
nos autosd~ aç~o . nO •.. 583iOO.2001:.242.21:,3-7. (~~_/2007).de
ADJ.COMPULSORlAaforada por PAULO TAKAtlAsHJ; sua esposa,
tendoreçebif,loasdlYidas<:Ítil~' vêm de articular o quanto se
se9ue, o quefazconsubStahéladoriosfatos e documentos:

e

•

1.oco,;l'éu .. c"rlQs Jaime
Avramescoé falecido aos 04.01.2002 (doc. 1), deixou único filho e
herdeiro que· o representa nesta data o .Sr.EUGENIO AVAAMESCO (
prClcuração anexa), cujo inventário ainda foi. aforado;

2. a co-ré Malvinaviva, em idade
,avançada sempre fica representada ( vide procurações, publica e
particular) pelo mesmo.e único filho do casal f Eugênio Avramesco).

CÓPIAEXTRAlOA NO
TRIBUNAL DE.JUSTIÇA DE SÃO PAULO
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3. Inteirados . da ação, de pronto
pode-se dizer que nada têm a opor quanto a realização do registro da
de compra e Ilenda lavrada no Qno .de 2000 aos
autores. Ato-fato de compra e venda legitimo e realizado 14.072000,
perante autoridade cartorária,
quando os vendedores se fizeram
representar pelo referido herdeiro Eugênio.

E~scritura publica

•

4. Casados que foram na Romênia,
perseguidos e foragidos para o Brasil, não poderiam aqui, se casar
nOllamente, pois, já casados e com a destruição dos cartórios no Pais de
origem muita dificuldade encontraram na tradução da certidão de
casamento em face dos nomes. Mas cumpridoresda Lei, sempre
indicaramo regime de casamento, como de" casados";

S. .Embora. note~ a resi~ência das
autoridades quanto a não concessão doregistroaoscomprador-es,
embora haja vasta. documentação publica onde o casal comprova
situação de casados, quer informar o quanto se se!1lue .aflm de
dl;ixardullidasquanto a Ileracidpde dacondi.ção matrimonial,

~~--

---"--------

--

-

---------

a,. Procuração outorgada pelos co-réus como caSadOs em 1995.( doc. 2);
b. Procuração recebida como casados de 1973 (doc. 3);

•

c. Procuração recebida como casados de 1974(doc. 4);
d. Carteira da Previdência Social de Carlos J.Avramesmo.( doc. 5);
e. Carteira da Previdência Social de Malvina Avrámesmo ( doc. 6);

f. escritura de publica forma sobre o casamento de 19&9 ( doc. 7);
g. escritura declaratória da Cruz Vermelha de 2003 ( doc. 8);
h. Certificado .deNaturaHzação de EU!1lenio Avramesco ( doc. 9);

CÓPIAEXTRAfDA NO
TRIBUNAL.DE.JUSTIÇA DE SÃD PAULO
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i. Certidão de Casamento do casal em (doc. lQ) por onde. se identifica
MALVINA FA<3ADAU( MALVINAAVRAMESCO)fi/ha del:iER$CU
FAGADAU e MARIAFAGADAU (doc. 11)que.secasoucomHAIM AVRAM
( CARLOS JAIME AVRAMEStO ), cUjatraduc;ão se perde ante a
persegUição política; .
j. extrato bancário indicandoendereçq dosco-réus(doc.12)

•

6. Assim, entenoenoo que os réus
em momento algum fraudaram direitos de terceiros, tão pouco
praticaram qualquer ato ilícito, entendem que o registro da escritura de
compra evencta pode sim ser outorgaoaaosautores,

•
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CARTÓRIO DO 4° RCPNE TABELIONATO DE ITAB0RAÍ - Rl
Estrat/4 da Ligaç40, S/n,Lt.OS, Qd.2o.Sl!»ÚJaetiba- ltâborai ... IM

~onía(flí?abetb~'ntuneslle~ht'eu
Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE ÓBITO
CERTIFICO que revendo 1,1ó Livro nO Cl"07, deRegistrosdeÓbito,àsfls.02,
sob o tenno nO 1.204, foi lavrado ode CARLOS JAIME AVR.AMESCO do sexo
•

masculino, falecídoaos 04 Janeiro de 2002, às 15 horas e 00 minuto, em domicílio,
neste distrito, com 92 anos, estado civil casado, profissão aposentado, residente na .
Estrada Niterói-Friburgo, km 9,5, Sambaetiba,Itaborai - Rl, filho(a) de Eli
Avr:amesco e de Ita Avramesco, sendo médico(a) atestante Dt.(a) Vjcehte Tom o
Orellana CRM n°. 52.70799-6, causa da morte Indetennínada, a ser sepultado o
CeITÚtério Comunal Israelita do Rio de Janeiro -Rl. Registro feito em 04 4e Jane'
de 2002, sendo declarante Eugenio Avramesco, RG.n°.681.765.

OBSERVAÇÕES.

O falecido deixou bens a inventariar, deixou 01 (Um) filho maior, era casado com

•

Malvina Avramesco,. não. era eleitor,Portador da carteira de ldentidadeho.01448730-

OIIFP, CPF n°. 23L635.427-00, nascido em 17/08/1909. E~nia ElizabethAntunes
de Abreu, Responsável pelo Expediente, a extrai.".-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.O referido é verdade e dou fé.
Itaboral, 28 dejulho de 2008.

Tab. I, n's. 4 b) e 9.
Tab. 3, n' lI.

EmolumeJltos: 26,23
20% -----..----- 5,24
F[JNl)PERL ... I.31
FUNl?ERI ......... I,31
Total----·----- 34,09
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Escritura
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DATA: 2"7.10. 89
A'rO.
07l!
SAIBAN qUantos "lsta virem 'lu" no ano d~ milnovnc"nt08 poit.en
ta e nov'l (1989) aos vint" " 8"t", (27) (11'.,s (lo m"s (1", Out
n8sLa ":J.dndc do lUo <'.e Janf'iro, ";omarca ('a Copit"l, "m o Cartu
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~bS,êO e I~:A AVFAMES,:O, portw'or <1" C 111' , eira rl" i,]pntirJai1p,
do
lFP" n~ 01.L,),8 730-0 de l/lJJ79, inscrito no CIG. sob o n
231 635 l.Z.7-0v, brnsi1~1ro, nAturalizado e NALV.UTA A1TRAHIl.
do MIX', nascida na Romunia, em 10.07.1918, filha, (1", mmsv'u '"
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nr;HUII .Ol'tisl-1ont",iro n" 88- /.J>I anrlar. Os pr"spntps r"conh,'ci~
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rrrut.o PROTO(;()j._",no E.'PRENOTADO

Tobeliijo :Titulor;.SAUL,GUç~RA E SnVA
Substíruto ~ega/; SANI-GUERRA E,SILVA

Es,crevente, Svbstitufo:
MARIA ÁURORA MARQUfS AVRIL

~~(;-~;~~;~,~',--6:~ ~C:-;;:;~ Rio de~meiro ~ [?J ~ CfP 20.011~020
Te{;;; (2/) 2507_:<774/2507_6133/2507-5845
CE'i,; ~;97,~"408319954 .. 2051

(

/

1;:JtlNH().007-03

ESCRITURA DECLARATÓRIA,
na forma:abaJxo: .-.-.~.-.~_-"'.-.CERTIDÃO
LIVRO

6235

189

FOLHA
ATO

113

SAIBAM, quantos 'este instrumento de Escritura bastante"virem
'-lU& no ano de dois mil e três (.2.003)~ aos 'nove '(09}dia$ do mês dejunho, ne;S!a Cidaçe do. Rio

:18 Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste.Cilrtórtodo17' oficio do Notas, síluilÔo na Rua do

';arfOo, 63, Centroi e perante mim, MARIA AU~ORAMARo.IJES AVRIL, E$1:"1ven!eSubstIMa,
f;m)f()i1I~e

Lei 'Fl9deral' na 8.935 de 18~11.94 e-, Public:ada"no -Diário: OftaiaJ -de, 24-.11.94;

('0.r~"pamce!J como DECLARANTE: ,MALVlNA:'AVRAMESCO, bras"ej~:3. viúva, :aposerilada,

portadfJI3 da. oarleim de idenlidade n° 1.448.731, do JFPJRJ, exped1da em C2.1.i7 .59; ,in.scrli2 no
CP;;lMF sub o no-I04.G01JJ27~06, ,reside!)te e domici!tgdg na Praça Pedro Arit~mio' Novaas, 10,

):abcis!lRJ, ora de passagem por eS,ta ·cidadp...'A :present-e recon.heclda corno a pmpria p3los
dor:u'TIenfoB apresentsrlos e xerox aqui arquívfld'ElS ~ !'arei Go'rnunicar a Prflsenfe ao.,Ct'lmpFJt~ntfl
dJs1(1))uldor dentro do piazo e nafoml'a da léi. f, assim sendo pejá D9o~arsnte me- foi dib..~,,~(ll Ciw~

é- ViÚ\!2 de CA.RLOS JAIME A'v'RAMESCOj 21l} QU1~ Q~OI.l-,~e O,?ltl,C ,Sr. Carlas Ja:me- Avrarnesc,u
e n 22 de setembro de', 1940, perante o Oficial do, Registro Ci'ilj, do'llIo Setor da Prefeitura de

f.bcareste, conforme documento, expedido pela Cruz Vermelha Brasileira - Comitê Romeno,
datado de 24 de 'abril de 1958, aqui apreSentado e que se arquiva nestas Notas,· declarando

•

é,i'1d~" que o f€':gime é o da comunhão de bens; -30 ) Que 'chàQ:ou ao Brasil" juntamente com seu

"::poso em 28 de janeiro de 1954, conforme Comprova atrevés de sua idenudade à época do
S"rvi\'O de Regislro de Estrangeiros (SER) de n'560,079, expedida em 05 junho de 1954 0 da

khJlllidade de> seu marido, também expedida pelo SER, na mesma data, sob o nl'! 530,078; If'} Qde
ela, jtlnlcment<~, com seu esposo, de origem RomerHOi, no' ano de -1958 naturalizar.am7se
brasileiros, e que na ocasIão o prenome de seu marido foj traduzido para o porluguês, passando

de Carof Haim, para ('..arlos Jaime, e o sobrenome de ItAvramesmf para "Avramasco~; 5') QU8 o
seu esposo adqü!riu o imóvel situado na cidadq I'je São Pau!o!SP, na Avenida ipif'anS3 n!1 2t"l'),
3jt:lI"t3mmto S3E, através da oscntura de Compra e Venda, lavrada nestas Notas, nQ Li'1TQ

a!H?, Rs. 69 1 em 12 de novembro de 1975. onde o seu nome foi omitido pelo escrevente; ~p> E.

!1ntão, através deste Instrumento e, na melhor fonna de direito vêm declarar,

ti!:

qm::m

po')sa interessar e para ficar certo 'que foi a legitima esposa, ,e atu~Jmen\n viúva do Sr.
G~i'i·.!:'$

Jaime

Av!"~m9sco;

7") E por ser a expressão da verdade, firma

E!

pressn.te1 pal:a que

CÓPIA EXtRAloA NO
TRIBUNALOEJUSTIÇA DE SÃO PAULO

_..

_,~

__"'______"'""7---_.

produza seus devidos e legais efeitos, perante qualquer Repartição Pública Federal, Estadual,
Municipal, Autarquias, Cartórios de Notas, Registro de imóveis, e princip3lmenta parti qUf;· o
Oficiôi.ll do C~r'íório de R€!g~tl'o de lm'Ó'!eis d~ ciclade da S§.o Paulo avsrbe na supra
mel'lcionada

esc..i~ura

o

nome

!Oo'"eU

flQ

registro

cOlnpe~rsté,

ema

qua

Vf!:.Z

co,)'mprovudamente, a at{uislção do imóvel supra foi faita na Gonstãf'll;!a do -ssu G:ll$i:lmento
çom Carlos .Jaime Awamesco.; ASSIM - justos e r.ontratados me pediram e lhes fiz \;)vrar
nestas Notas a presente Escritura, a qual sendo !ida em voz alta, perante todos que a acharflm
em tudo conforma, firma a presente espontaneamente e; para que em íuturo produ.zam

G~;iJS

devidos e iegais efeitos. Comparecem neste como testemunhas MAURO DE MOURA M.b.,CHAOO,
brasileiro, casa.do, servidor püb\i00, port.sdcr d:;;

ca~ejr8

de identidade

!i 0

636.77.13 da 88PIPE.

e)!.pedida em 02.02.65, insorito no CPF/MF sob o na 046:672,554-04, f€lsídente e domiciliado !la
Estrada da Curicic~ 268, casa 04, Jacarepaguá, nesla cidade; e EUGENIO AVRAMESCO,
brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade n°

681765 do lPF/RJ,

6xpedida em 08.03.71. inscrito no CPF/MF sob o nO 209.195,907-30, residente e domiciliado na

Praça Pedro Antonio Novaes, 10, ltaboraílRJ, ora de passagem por esta cidade Certifico que as
custas devidas pelo presente ato, Tabela VII, da portaria 2575J2002, no valor de R$ 21,63,
acresafdl:! das despesas previstas pela Tabela 01 da mesma Portaria (informática no valor de R$

2,03, comunicação ao DOI, Distribuidor e RGl no valor de R$ 9,39, certidõ9S no valor de R$1,76
X 2::: R$ 3,52 , con.ferências no valoi de 3 x R$ 0,40 ::: R$ 1,20} totoslizando R$ 16,14, <:.'\cresGida

da MutU8 dos Maglstrados/Anoreg no valor de R$ 5,98, conforme Lei 489 de 19.11.31 e Lei
37G1/02, Acoie)'j no valor de R$ 0,12, conforme Lei 590 de 26.10.82, mais 20% de\Jidos a FETJ,
consoante a Lei 3217/99, no \Jalor de R$ 7,60, e mais distribuição no valof de R$ 7,63. Aósím
diBssram e pediram que lavrab'S6 a presente. E, eu Mi\RIA AURO&1; fifiAROUES AVR!L,
Escrevente Substií.uta, conforme Lei Federal

nO

8.935 de 18.11.94 e publicada

110 Di~íic

em

21.11.94, lavre, li e encerro a presente colhendo as assinaturas. (AP.} MALVlNA AVR{:lMESCO ,~,t
MAURO DE MOU7.A

DATA ** E, eu

I

MA<fADO'~ llJCE~t)AVRAMESCO ~ CERTiFICADA NA M~.SMA

1, /lvLLA",Jt k>f1;'aSi.ibSCreVo e assino em publico e ra~o.
V
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235048
CONCLUSÃO

Em 23 de novembro de 2009, faço estes autos conclusos

à(O). MM(,). "'.~
... de Direito.,. Dr(a). TClm. Alex<lndre
Brandão. Eu,
(Rodrigo Kemp e Silva), Esc. ,
subscrevi.
Processo. n" 583.00.2007+242273-7/000000~000

Segue sentença, em separado, em 03 .(três) laudas,
impressas somente no anverso.

de novembro de 2009.

dão
Juiz de Direito

o

...o
"...

"
o

CÓPIA EXTRAloANO
TRIBUNAL DE JUSnçADE SÃo ·PAULO

PODER JU.D"f.CIÁRIO
12" Vara Cível do Foro Central da Capital
[Autos n° 583.00.2007.242273-7)
G~ Or:iCiAL DE REG::;m'tO DE IMÓVFIS

CAPITAL SÃO PAÍJLO

235 O 4 8
Vistos.

Trata-se de ação judicial proposta POr P.ê.ULO TAKAHA&Hl e

ROSEANA LIRA TAKAHA&W em face de MALVINA AVRAMESCO e.CARLO&
JAIME AVRAlI/IESCO •.

Em apertada síntese, alegam os autores que .adq\liriram dos réus
o imôvel descrito na irticial, ql.\itan,do integralmente o valor acordado no
compromisso de compra e venda.

o negócio jurídico foi realizado. em 14 de jl.\!ho de 2000,
vendedores representados pelo s.eu filho Eugênio Avramesco,

•

Afirmam que o titulo teve Sl.\a qualificação para registr
diante da exigência de prévia regularização da matrícula, compro anelo-se,
median.te certidão de casamento, o matrimônio dos transmitentes.
Providência,contudo, que ali)gam estar impossibilitada, pois o
casamento dos réus ocorreu em 22 de setembro de 1940, na cidade de
Bucareste, na Romênia, cujos arquivos foram devastados durante a 2~ Guerra
Mundial.
Pretendem, assim, sejam os réus

cond~ados

a outor

a

escritura defmitiva do imóvel.
Apetição inicial (fi. 2/7) foi instruída com documentos (fi. 8 36).

CÓPIA EXTRAíDA Ng
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PODER . JUDIC1Á.RIO

2

12" Vara Cível do ForoCentraLdacapital
[Autos n° 583.00.2007.242273-7)

Deferido o pedido deassistênciajudiciária (fi. 51).
Citados (fi. 68), os réus ofereceram. contestação ,(fi. 71/73b

235048
WPROTOCOLM)·'t
, PR"
"NOTA)),)

Réplica dos autores (fi. 94).
É o relatório. Decido.

!~,

É possível o julgamento antecipado .dalide,.nos termos do .artigo

330, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o falecimento ocorre a transnlissão imediata do domínio .e
posse da herança aos seus herdeiros legítimos e tesfamentários, nos termos
do artigo 1784 do Código Civil, transmissão esta que independe de .
já que a abertura da sucessão se dá com a morte.
Carlos Jaime Avramesco era casado com a. ré. Malvi
um único filho, Eugénio Avramesco, que compareceu nos autos.

•

o

espólio, representado por Eugênio Avramesco, contestou o

feito, sem, con,tudo, questionar o direito dos autores .à obtenção da escritura
definitiva do bem, afirmando apenas que o inventário não foi aberto até os dias
de hoje. Observa-se, ainda, que a ré Malvina, em razão da avançada idade, é
representada por Eugénio.
De fato, não ocorrendo a abertura do inventário e não sendo o
caso de se determinar sua abertura de oficio, a representação do espólio .se
fará através de seus legítimos sucessores, como no caso em exame.
Especialmente porque inexiste crédito direto dos autores para
com os réus, não havendo como se compelir os réus na.abertura.do inven . io.

o

o
....
'....

'o
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P OOER J UOICI.ÁRIO
12" Vara Cível do Foro GentraldaCapital
lAutos n' 583.00.2007.242273-7)

Assim, como a existência da obrigação ê incontroversa e' c,omo. o

processo está formalmente regular, visto que os r.éus estão legalmente
representados, não há impedimento para que seja julgada procedente a ação,
com a condenação do espolio a outorga da escritura.
A adjudicação compulsoria é um instrumento colocado á
disposição do compromissário comprador para suprir, através de decisão
judicial, a declaração de vontade do promitente vendedor, consistente na
outorga da escritura definitiva do imóvel. Para tanto, imprescindivela prova do
pagamento integral do preço.
Os documentos que instruíram a inicial comprovam arealização
do negócio jurídico e o pagamento integral do preço avençado pelos autores
aos réus.

Desta forma, resta induvidosa a obrigação dos réus de utorg.
escritura do bem.

Ante o exposto, julgo procedente a ação para adjudicar

k

favor

dos autores o imóvel situado á Avenida Ipiranga, n° 200,apartiunento n° 53
Bloco E, nesta Capital, valendo esta sentença, com o trânsito em julgado,
como título hábil á transferência do imóvel.
Não houve resistência dos réus à pretensão autoral, tampouéo
derarn causa aos, fatos aqui narrados, ',por,'isso. cada parte 'arc,ará com suas
respectivas custas, bem 'conIO com os hono.rários de seus:patronos.
P.R.I.

São Paulo, 27

vembro de2009

Juiz de Direito

CÓPIAEXTRAioA NO

TRIBUNAL DE JU$T1ÇADE .SÃO PAULO

CERTIDÃO
CERTIFICO
E DOU
FÉ,
para
o
processo
583.00.2007.242273-7/000000-000
n' ordem
2265/2007, haver registrado a sentença em Livro
próprio de n' 722, às Fls. 44/46, sob n' 3250/2009.
São Paulo, em 30 de Novembro de 2009. Eu,
~
LIANNE
NASCIMENTO E SILVA, Escrevente, subscrevi.
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CÓPIA EXTRAI DA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

DATA
Em ~de .'---++~.~=-.---,- de --.:V>L~~
Recebi .estes autos e cartório.
Eu, --~-'---Y--~' escr. subscr.
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CÓPIA EXTRAíOA NO
'-TRIBUNAL DE JUSTiÇA DE SÃo PAULO

CONC.LUSÃO

Em 02 de fevereiro de 2010, faço estes autos
conclusos à(o) MM(a). J\,Iiz(a) de Direito, Dr(a). Tom
Alexandre Bran!lão. Eu. +(ROdrigo Kemp
e Silva), Esc. , subscrevi. .

'\

Processo nO 583.00.2007.242273.c71000000;.Q00
Vistos

•

Diante do. trânsito .em julgado da sentença, exp.eçase a carta de adjudiciação em favor da autora. que deverá apresentar as peças
necessàrias para a sua composição no prazo de cinco dias.

Após, com ousem a providência, proceda,seabaixa
na distribuição e arquivem-se os auto •

•

TomAlexan
JUiz(a) de Direito

~.dJ , 06~o.":::::::::'~-~f,2- . .
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CÓpiA EXTRAioANO
TRIBUNAL DE JUSTIÇÂ De sÃo PAULO
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PODER JUDICIÁRIOD.OESTADO DE.sAo PAULO
Juizo de

"j

Di~eito da 1.2". Va~a Ci)fel do .Fó~umCent~aICível J:;JjãO
1#

Mendes Júnio~ da Comarca de São Paulo
Praça Dr. João Mende~, sino. 8° and sI8n~805· Centro·SãoPauloISP· .EP:
01519-900'- Telefone: 2171'6121
;;~ GFrCIALDE

REGiS7RO·DE IMÚV;:;\::;
GAPITAlSÃO PAUl(;

TERMO DE ENCERRAMENTO E CONFERÊNCIA

.~

Nada mais havendo nos autps acima mencionados para ser transcritó na presente CARTA DE
ADJUDICAÇÃO, extraída dos. autos da ação de AdjudicaçãoCompulsória nO 583. 00.2007.242273-7
que PAULO TAKAHASHI E RQSEANA LIRA TAKAHASHI move contra ESPÓLIO DE CARLOS
JAIME AVRAMESCO e MALVINA AVRAMESCO, da qual é expedida a presente CARTA DE
ADJUDICAÇÃO em favor de PAULO TAKAHASHI E ROSEANA .LIRA TA
ASHI, para título,
uso, guarda e conservação de seus direitos, a qual mando que se u pra e guarde tão
inteiramente como dela se contém e declara, rogando às autoridades dest p que lhe . em inteiro
cumprimento e justiça. São Paulo, 23 de março .de 2010. Eu,
~ . ~ (S
IA
GINA
MACHADO DE SOUZA), Escrevente, digitei e providenciei aimpre d. EiJ;K
(
FERNANDA ALBUQUERQUE LOVECCHIO), Escrivã-diretora, conferi e i'~

XANDReBRANDÃO
Juiz(lll de.Direito

Certifico ser autêntica a assinatura do(a)

;:E~NAOOA§,~I,H~J{)-U;~2~~~}~::: ~..O~"HH)
f)keA:o~, t~ ?:~~~? (~<~ i 2~ Offs~)

.,al

24/06/2010

Informações de Momento e Identifica...

Secretaria Municipal de Ananças (SF)

Cálculo do Imposto. Sobre TranSmi$são de.e.nslmóveis
Emissão de DAMSP .. Documento'de,Afre'Cad~çI() dO,Municipjo de São Paulo

Nome do contribuinte

: GIACOMO GROTIO

CPFlCNPJ do contribuinte

: 132.464.928-32

Cadastro do Imóvel

: 008:058.0105-7

Endereço do imóvel

: AV DUO DE CAXIAS, 00834 - A2 APTO 24
01214-000 - SJ>.D PAULO - SP

Deta da transação

: 1210512009

Vencimento do tributo

: 22105/2009

Valor informado da transação

:R$

30.172,51

Valor lTBl

:R$

603,45

Multa

:R$

120,69

Atualização monetária

:R$

41,75

Juros

:R$

99,56

Total a pagar

:R$

865,45

ATENÇÃO: Cálculo·válido para pagamento até data de.)IlI6dade·informadil na Guilj. ""Recolhimento

ATENeAO:
LEI FeOERAL N'J 8137/1990.ART 10

CONSTrrU/CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA SUPRIMIR Ou REDUZIR TRIBUTO, OUCONTRlBUlçAO SDCIA. E QUALQUER
ACESSÓRIO, MEDIANTE AS SEGUINTES CONDUTAS:
1- OMmR INFORMAÇAo, OU PRESTAR DECLARAçAo FALSA AS AUTORIDADES FAZEiNDARIAS, PENA-RECLUSÃO DEi 2(DDIS) A
5(CINCO) ANOS, E MUL TA
.

",sp.gov.br/ ",/frm_resumo.aspx

1/2

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF

Pagel of 1
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Ministério da Fazenda

m~EI'I'SI\lI'MlO

Secretaria da Receita Federal do Bra$il
Comprovante de Inscrição ede Situação Cadastral no CPF

NQdo CPF: 231.635.427-00
Nome da Pessoa Física: CARLOS JAIME AVRAMESCO
Situação Cadastral: SUSPENSA
Comprovante emitido às: 10.:35:10. do dia 2410.6120.10. (hora e data de Brasflia).
Código de controle do comprovante: C7E3.10.0.F.3ECC.90.93
A autenticidade deste comprovante deverá ser conftrmadana página da Secretariada Receita
Federal do Brasil na Internet, no endereço vv\wv.receitaJazenda.gov.br.
Aprovado pela IN/RFB

nQ.

864, de 25/07/2008.

Nova Consulta

http://www.receita.fazenda.gov.br/Scripts/srflcpf/CPF2008.dIl?MfcISAPIComilland=C .. , 24/6/2010

CondomÍni() EdifícioC0J>an
INSCRlT() .NO GU.INNES,B()()K

2350 48
1tNI.O~E~

Declaramos para os devi.dos fins, q~e. nã.o existe
débito de Condomínio

o~

parcelas extras do Apartamento 53

sito à Av. Ipiranga, 200 - Bloco "E", até o Mês. de Ju.nhode
2010.

SilO! aulo,14de J\IOho ~2010.

/
de.OI.iveira

ADM. AV. IPIRANGA, 200 - BLOCO F - SOBRELOJA - CEP , 01046-925 - Silo. PaulO - SP
CNPl : 5.4.535.828/0001-73 _ INSC.:ISENTA -I'ONE/FAX., 3259-$917 - 3257'"6169
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-
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_
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Ata da Assembléia Geral realizada aos dezoitodilis do mês de março
de 2009 (18/0312009), noCondomfnioEdifício COPAN,noJoyerdo
próprio edifício, sito na Av.lpiranga, 200, com entrada pelo Bloco F,
com primeira convocação. marcada para às 18:30· hqra~, segpnda
convocação marcada para 19;00 horas, e cujo efetivoinício se.deu às
19:30 horas. O Sr. SrndicoAffonsoCelsop:razer~deOliveiraindicou
para presidir a mesa o· proprietário do apto .. 171-C,·· Dr. Aluir Guilherme
Fernandes Milani, e a mim, Astrid Maria Kraml Theit,proprietária do
apto. 11-D, parasecre~riá-lo,O que foi aprovado "elauriariímidade
dos presentes. Dando início aos trabalhos,foisolicitadopeloSr.
Presidente a confirmação do quorum regular, sendoinforml;jdo de.que
se encontravam presentes, OU represen~dosporprocpraçíio,.um total
de aproximadamente 40.000 metl'Os.Éaprovaqa aataan,erior. A
seguir, o Sr. Presidente leu o Edital deConvoc:açãode~:taA~~eml1lléia
e sua Ordem do Dia, conformetranscriçãoa<seg~ir:"EditEl!· cje
Convocação para.·Asseml>léia .Ordinária a realizª,r-seem 1:8.0S;09,
publicado no Jornal o DIASP, de. 20'B2,~, p~g. p~6,.. (lo!lfQ~me
determina a nossa convenção. CON,p0~fNIOEiPIFI<sIOCOPAN EDITAL - O Síndico doCondomJnio. EdiflcioCO/7AN,alelldenCilo o
artigo XI,§1 Sl , § 4Sl e demais que lhes ~íioPrópriosdaConvenção
Condominial, CONVOCA, os. Srs .. Conâômioos .a partic.ipareJ1l da
Assembléia Ordinária, qUereanzar"se-~ .00 dia 18.demarçp!;ie 2009,
em1 g Convocaçíio . . às· 18:30 hs e em. 2i! Convocafiíioàs .19:00 hs, na
hipótese de. não. atingir "quorum" nepe~sárioPIi~ali.sUliinstalação,
ambas no FOYER!;io próprio Edifício.· ORDEfJlDPPIA:.Relatórioda
Administração; Discusl:lão e votação decontratafiíio de auditoria
independente para análise !;ias contas .do .condomínio a .partir de
27/03/1993 até. 1~/03/2009, solicitada pelosfndi90;. parecer do
Conselho Consultivosobreas.contas200~';'2009;Piscussíioe votação
das contas 2008-2009;Eleicão çio ªíndipo,liliênio20Q9-2011;
Remuneração do Síndico; .•. Eleição ··õo .OOI"lS~!l:')o. Consultivo,
apresentação, discussão e . votaçã.o da previsão orçamentária
2009/2010 e outros assuntoscle int~resse!doCondl?m!nio: Modernização dos·ele""dpl'$s I:!ps Blocos AeB.Ocred!iilncíamento
dos portadores de procllragíio- s~rá .f!iilito na,l!i~ministrliçãQdo
Condom ínio, na sobreloja. do 'Bloco. F,. das 14:00àl:l17:00 horas nos
dias 16 e 17 de Marçode2(i109. ADM - Affonso/G~lsf,).i?razeresde
Oliveira-8índico" .Em obediência aoestaqelecido :ná.p~dem.d()Dia, o
Sr. Presidente. iniciou a discussão do ltem 01 ~RE:LATÓRIO DA
ADMINISTRAQÃO. O sr. Símdico inicia sua explanaçíio referindo-se ao
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resumo dos serviços gerais. executados 2008/2009, oferecendo
explicações aos ítens mais significativos. O .resumo dasrealizaçóesfoi
entregue aos presentes nq ato de ~sinaturadolivro de presença.
Após, mostrou as publicações (revistas, teses, relatQrios, jornais,
cartazes) e outras mais significativas que cl1egaramao. nosso
conhecimento no período, que contém matérIas COt'lteúdos a respeito
do Copan. Informou que. no último ano recebemos 2.619 visitantes,
originário.sde 32.paises. Os visitantes dos 7 anos perfizeram 9;746
pessoas devidamente cadastra,das em livro próprio.I\IIOS~ra>i~almente
uma criação do morador Walério Araújo; que na Fa,shiónWeek, na
área destinada às homenagens á Carmem Mira,nda,apresentou·se,
com muito sucesso, um turbante prata com plumas e Uma reprodução
do Copan .. O sr. Síndico destacou .apresença deduasp~prietárias
presentes. na Assembléia: as sras.. RosaPiedadlZde.t..our~esParini,
que vem anualmente à Asseml>léia diretamente:dàc~~aica 09de
reside e Theolinde ChristianeWitkind que vern da, j\lema,llhlionde
reside ..Refere ase.guir, ajáanteriormente mertpiQlla~dpEWã0 das
1.189 prll-nchas originais do projeto doCopan,q~efor~m doadas a
FAU-USP visando a preservação desteSimpo~ntesdocUrnentos,Em
2008, por apresentação do Conselheiro. Pedro H~rzjun~o· á Imprensa
Oficial, todo este material foi digita.lizaclq pela mesrna"que ElGIitará dois
livros e um catálogo a respeito. Os livros, importantes registros da
documentação/projetodoarquiteto OsCar Niemeyer. ~rãoert'!riados
as universidades do Brasil edoexteri()r. Os m.esmosenpontraOl~se na
fase de revisão final. Que cOl'ltinuamosrece~nqorn~nsalmente os
monges para meditação.no tope dopré<:!.ict Mos~rouDVD:Sdecurtas
metragense outros trabalhos realizadosporuníve~itáriosque vêm ao
Copan .fazE:ir pesquisas•. Informa também, quel1lãod~~am. ~l1ltrada, no
período, ações trabalhistas •. Reiterou a informaçãodotreillameAto I
credenciamento. de empregagos· parautílizaçã~deressUscitll-dor
cardíaco e outros tipos de primeiros socorros; <Mostra também
certidões de regularidade derecolhimentosdosFC?"Sideelll-ração do
INSS que informa não haver pendêriPia,s nos >~I~in19s l6Il-AOS. O sr.
Síndico relembraque Muma ll-çã(laindaema~d~rnE!l'lto referente á
Administração do ex-síndicOPlíni(lGoriçall/~ss<i!~re.~pres!3t'1taçãO de.
document~ção referente a recolhiment~s fa.h~os~eyper(()dO de 1O
meses. Todo.sestes documentosestão~isppn(vli!i!Sn~Administração.
Informa a 'situação e treinamentoda~IP~e:C!~&lrí~l;ldadecQl1"lbate à
incêndio. .
também o comPro!'anJe.~e ín$GriçãodoCNPJ e
não tem acid!i)nt$:de.trabalho a maiS. de 1850
informa que o
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dias. O sr. presidente pediu ao sr., Síndico que desse inicio ao 22 item
do Edital: "Discussão e votação de, contra.tação ,de auditoria
independente para análise das contas do, condomínio a partir de
27/03/1993 até, 18/0312009, solicitada pelo sfndico: O mesmo
justificou a apresentação deste item, pois con/3iqera importante
apresentá-lo, uma vez ,. que esta' contratação ,daria ainda mais
transparência à sua administração, valor que considera essencial e
que faz parte de sua vida em toclos os seus as,pe,qtos. Sabe que
algumas pessoas, declararam, dúvidas aesterespei~() e que portanto, é
essencial esclarecê-las.Os presEjntes 'à Assembléia manifestaram
opinião contrária a esta, iniciativa ,sen<:lo que uma das,pessoas
presentes indagou ao Presideflte da mesa o, pro\tável valor, de, uma
auditoria.. Dr. Guilherme informou ser muito, difíCil "definir
antecipadamente um valor, principalrnenteporql.leserã()<anlilisadps 17
anos, mais imagina algo a mais, que R$152;()()OiQP. A J,)toprietár:ia
Simone Juliano Bonnard(aptos 2317 e24()3Bk>COI3~pe~~, a palavra
e sugere, queasinforma,çõesque se nepesslteserríp~eestiveramà
disposição e foram prontarnen~efornecidas,'l'Ião r~tarndodúvidas., O
assunto foi colocado em discussão evotararnàftivorda realizl,lç~o da
auditoria: Sr. Edyr Sabino,(tipto,s: 311 e31~BlocoP,44 e 45 dO Bloco
F e vagas de' garagem) e representlindo pqt procuração Sra, Wl,lndyra
Moraes (apto t51 Bloco C)e Sr. Luciano C~rtegflí(apt0131 Bloco Fvoto anulado - Art. XI pa,r~grafo~daCony$nçãoC()ndomjnial). O sr.
Presider::Jte da,mesa passou~() pr9xirnoitem do Edila,l; "Parecer do
Conselho Consultivo sobre' as ,contall.'2()O$'i2009" pasllllJldoa ler a ata'
da reunião que ,emitiu o pa,recer, d~ida,menterEil,g,istradanQ' livro
próprio. A leitura do Bala,ncete20p8/20(j~, foi, feita pelo CQntador
Rogério do Nascimento PereiraCRC-1S~199.155/()-4,terrninada a
leitura alguns preseQtesdirigira,m Perguntas aos sr. Síndico que, em
resumo, foram: indagações sobrecçmsl.Jltà liscqntas - que ,estão
permanentementec:jisponíveis naAdministraç~o; 'inciagaçãosobre
aluguel ,de espaços da rua partiqula,r,doté~raço decobCi)rtura (pa.ra
antenas) e .outros que não interfiram na rotina(ioscol'loõminos ou
infrinjam preceitos (ia COnvenção qOl)dorninial;qlJe ~o feitqs pela
Administração visando am~cadar recursos que pelT:Oitam cobrir parte
do déficit condominial oriundo da defasa.gernent~e.arrecada9ão e
despesas .condominiais,
grande intEjfeslile ern ~ealizar
atividades; reportagenll,· .
de,antenas,filrnliQensutiljzando a
imagem do Copan .eos
... /36. dililPgerylalilagar pelo uso da
imagem; aluguel de
etc.. Os.proprla~rlosde garagens.
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através de Assembléia específica realizada em 1993op.tarampelo não
pagamento da taxa condominial e pela disponibilização de vagàS para
aluguel visando arrecadar os·valores ne.cessáriosà .Illanutençãoe
limpeza do espaço dagaragellle da geraç~odealgl.lm lucro para a
Administração. Colocada .ein votação a aprovação· das contas do
período 2008/2009, foralllasmesmas aprovadas por maioria, tendo
votado. contra o Sr. LucianoCartegni{apto 131 Bloco F- voto anulado
conforme Art. XI, parágrafo..gR·daConv~nçãoc:ond()minial).e com
abstenção de votar do Sr. EdyrSabino (aptos:. 311 e312 Bloco 0,44 e
45 do Bloco F e vagas de garagem) .e repres~ntand()por procuração
Sra, Wandyra Moraes (apto 151.Bloco.C). O sr. Pre$ideflteda me$.a
passou .. ao item Eleição do Síndico para Blêl:iio . 2009/2()11 ,
apres.entando como candidato à .reeleição, o sr. Affonso Celso
Prazeres de Oliveira e indagando se alguém .
. apre~entaria
como candidato o Sr. LLl.ciano Cart~ni(aptoBloéo . F), se
.
apresentou e 10iconvidadoa apresentará .
de trabalho. Apresentando.se disse ser ..
. já
foi candidato há:2 (dois) ano.s.Oi$se não
prQpos~ta'détral~ltlo, e
saber que não temqualquercnance
.'·e~ib~riI~:r!:
sua oposição .. Após esta declaração v.nlltôlJ :'lá
Colocada em votação a eleição ..dô.
. ... o
oellso, foi /
reeleito por maioria,com votos contrários dO Sr,
311 e 312 BlocaO, 44 e 45doBlocoFe Va~ll'1Sde. ClRI'R.ClEmi) e
representando por .
W~mdYI··a~lIorae!r(alptG
C) e o Sr. Luciano Carteolni'ra,Dto·
'em vista
o que preceitua o Art. .
Condominial)
sendo aclamado pelos I1AITlR.iI'tDiresren1tés.· O prE~sidlante·· da mesa
Síndico",
passou ao próximo item do
sugerindo a manutenção dos . . . ... .•. de· .. '
que tem
do valor
sido adotado nos anos anteriores .q\,leAAo ··Ii
atual, corrigido anualmen~ .pelo ,!\.I PC. A ,
' de
alguns presentes sugeriu a revisão para
Affonso Celso declarou C011Sic:JE'~r:'ar,l.euls~llal'io
INPC adequado às poS,Si.bilidIElde~.C~~~~~~i~;
remuneraçãodosíhdicoem V~j~~~;
E
(liIp~os:
312 Bloco 0, 44 e 45 do
representando '. por prolcur'a~io
C), votou contra a col·rec;;:ãoÇlO···sallirio. TOl:fOS o~clelmaii~ pl'esEmtEls
aprovaram a correção da.JérnurlEil~I:l.Qã,o.
Passou-se a seguir ao pr,óximloi1t~m OQ t;<llliUU

23 5 fi 4\1
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Consultivo" - O sr. Síndico reeleito,apresentouos.atliaisConselheiros
como seus candidatos a reeleição apresentando breve histórico
profissional de cada um e indicando o Dr. Leopoldo ""aisbort (apto
272 do Bloco O), professor da USP, doutoremSociologiaj como
substituto à S. Therezinha Takaki, que faleceu nO ano passado. Os
presentes apro"arama elei.çãodos. Conselhejrosindicados com voto
contra do Sr. Edyr Sabino (aptQS.: 3.11 e3.12810coO, ~4 e 45. d0810co
F e vagas de garagem) erE:lpresentandopor procuraçãoSra,Wandyra
Moraes (apto 15.1.8Ioco C). Passou~seaseguiraopró)(imoitem do
Edital - 'discussão.e votaçãodaprevisãoorçamentária20tl912010",0
sr. Síndico informou. que Os critérios determinant!;lsdaprevi$ão·
seguem os. procedimentos amullmenteutili.zadose •CJHeaolongo .dqs
anos· tem se mostrado adequados. Necessitamo~~fet~a~a ~i,;lcar;ga<:le
623. extintores; que hou"e roubo de 3.2(;jmpa~ç~~~~rnangU!iliras
de combate a incêndio, cujo custo de '(;jPosíçã? !ilstf[Setldo pago
parceladamente pela farníHa; a antecipaçªo~alei~iaJ,~issídiocoletivo
no ano passado foi de 9%; que sefazn~essárieiapr<:lservaçãodOs
valores com correção. pelo INPC, mais 20%,.oasÓ. haJa extrema
necessidade; dos custos obrigatórios com . seg!,lfo.doprlfldio;com
manutenção e/oureposição deequipament9Sobrigatórios.. de
segurança contraincêndio.Cqlocada .em vo.taç~o a previsão
orçamentária. foi. a me.smaaprovada p()rmaioria.• ~ass!>t.J.s!il a seguir à
apresentação do item: "outros assuntos de interess!il.ço .Condomfnio:"
O sr. Síndico iniciou suaapr!ilsentação.informandpaospresentes que
o proprietário e morador d0810co D, Sr.EdyrS~bin()estáutilizando
para fins co~erciaissuas unidades eapre$el"l~ como prova0
endereçamento dascorrespondênciasrecebidasp~l~ mesmo. em que
consta a identific~ção da emp~es~e de sua 10Calizeixã0 no "conjunto
que" não existe, pois sua identiticaçãoé apar:tr;lrnen~.O morador,
junto à mesa da presidência, confirma a instalaçâ9 e existência de sua
empresa naquele local, onde tem .empregados e <qu!il é Uma empresa
absolutameflte legeil .e recolilhecida pela Vig!'Qncja . Sapi~ria,e
inscrições estaçlual,feçleral,acusando o sr. Srndicode cl3nsurare
reter suacorre$pohdência, bem como instalar
..
para
espioná-lo além de acusar OSf. Slndico de
em
serviço realizado, a seu pedido, nO
ao
apartamento 3.11 ~o bloco O, é que se
.ao fato.
O sr. S(ndico informou
o
e que o não
pagamento foi
sr. Perdido já
em última instancia
cercà deR$

,
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21.002,63 pela dívida questionada,que era de R$6.715,99. O sr.
Síndico. informou, mais uma vez, que é vedada a utilização comercial
das unidades residenciais aoquEloSr. EdyrSabino(aptolS: 311 e 312
Blo<:oD, 44 e 45 do BlocoFevagasdega.ragem), se cont~õe. Em
altos brados, dizendo saber que muitos apartamentos. são utilizados
por empresas coma coniv~nciada ac:\minilSlraçãó, sendo ele o único
perseguido. Informa que vai fazer um .levantamento li respeito. e
tomará as providências legais para garantir seus direitos de utilizar
suas propriedades como bem quiser. O sr. Presldentei~terrompeu a
discussão e devolveu a palavra ao sr. Sindico,paracontinuidac:\eda
Assembléia. O sr. Srndicoinformou que o acompaFlha.mento da
passagem do Shield (equipamento de perfuração do· túneL da Unha
Amarela, nas proximidades do Copan) foi monitorada <cpnforme já
informado anteriormente, faltando receber ainda o úlíiri'lprelatório do
IPT sobre a situação do recalque do prédip e OSPP~N~isefeitos
sobre o Copan, para sua re~olução. Que tpcio qpr()C9slSo foi
acompanhado pelo Mil1istérioPúblico,aPÓSrepreS~ãofeita pelo
Copan .. Uma pessoa presentenaAlSsemb~jaequiilr:tão$eidentificou
disse que houve danos (rachaduras) amum liPElrtamento. O sr.
Síndico disse não ter recebido qllaisqLJer.ÍI,\fOnTtação a respeito. A sra,
Gilda. Henriques D'Almeida (apto 212 Blooo O) inda,Q!'i., porque ainda
não foram instalados os interfonalSnosblpcosB, E eF.psr.Síndico
informa que os recursos continuam disponíveis em conta específica,
mas que há· dificuldadas técnicas. ainda l'Iã lSu~rlidasaql.leagulflrda
parceria daTelefonica ou outra operadora. AProcurli.pe,laspa.recerias
tem sido permanente e 110 momel1to,esutSendotestadouro projeto
piloto pela Vivo,comutilização.(:jefibra 6ticél,dequeaindanãotem
resultados finais. O sr. SíFldico informa também, qUeJáJoi realizada a
inspeção vistoria pelo JPHAN e que até o final <do m~so Presidente
Lula deve . assinar ototTibam~ntc) do
o
boas
perspectivas para utilizÇlçãodos ..
Lei, , Q u e a
a
entidade WWF e o Viva Centro
conscientização dos ris<:X)Sdo
um dia
de luzes apagadas. Odiada
d~et)ergiaelétrica
ocorrerá em 28/031200$, . p a r a P e t i e a p o i o dos
.
241810(;0 D),
moradores. A sra. Mariza
pergunta sobre apossibiUdade. . . •
d~Pfesel'lça
no hall'lS dos Blocos C e D.
. o custo dos
equEl
C . e O tem
mesmos é muito

o
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sr. Síndico informa que o decreto N2 48251 de 04.04.07 da Prefeitura
determinou a responsal>ili?ação dos Condomínios mistos pela
pesagem e recolhimento e transporte ao (ocalapropriado, do lixo
produzido pelos mesmos. Sua implementaçãoobr{gatória gerará
problemas e custos adicionais para o Conclomínio. A sra.. GUda
Henriques O'Almeida (apto 212 Bloco O)Jnformaquesabedj3grande
movimentação na região central contra este . decreto. Embora o
decreto já esteja em vigor, sua implementaçãoain(ja esta sendo
discutida cOma Prefeitura. e com a Umpurb,na busca de solução para
o Copan. Solicltaemseguida o.apoio(je todos, para aimpleme~tação
do trabalho do morador Mauricio. Pinto Adinolfique. participou dO
"Concurso de apoio a projeto de artes sinais. no Estado de $ão PatJIq"
e que teve seu projeto aprovado •. A instalação seqarlÍ por volta de
setembro de. 2.0.09. O sr.Síndicoexpliqouo procedimento .adotadoe
igualitário para candidatos nas eleições com acoloc::ação dos
"santinhos" recebidos no paineldasportarias,equeap~ardisto.tem
provocado algumas críticas. QueocorreU.'10fll"l~ld()anooJeil~odos
apa~mentos, 19.09 e2114 am!:>os do bloco "B", C()nfqfn;re. l'Il,jtorização
de Assembléia anterior, tendo em vistaql,jeos m~smosJoram
entregues judicialmente para pagamento de~fvidas COndominiais, e
estão nos trâmites finais para aentrel1aàs a9rnpradora,s. Que a lei
estadual 13.16.0 de 211.0712.0.08 permitiu oproteEno de .inadimplentes
assim que ocorrer o fato. Que .embora ainda não haja jurisprudência
suficiente, precisaria autorização da Assemtll~ia Para. sua aplicação
apÓs aviso ou "não pagamento" intencio.nal e assim que a
Administração julgar que seja suficiente . a ga.rantia legal. Que
moradora presente·àAssemblêiaSra. SilvanadeOliveiraRosa. (Apto
32.09. Bloco B),. já ,tem várias multas. "or deixar a porta do seu
apartamento aberta.e .os sapatos Jl0corredof (,r recorrer à Assembléia
alegando problemas de, saúde.. A mesma u~oua palavra para pedir o
cancelamento das multas. e justificar sej,lcompo~mento .. O sr.
Síndico lembra .que seu procedimento além deferir preceitos de
convivência entre vizinhos,colocaem riscoas~gurançEl da própria e
dos demais moradores. O assunto (ieverá ser decididQ cOI1Juntamente
pelo .síndico .e a moradora. A Assembléia
contra o
e, se
procedimento da moradoraesygeriu..
necessário ,
de relatório·
seu
procedimento. . sr. presidente.da
se
manifeste
os itens de iAtElt~;sà
~;~Zi~~~:~~~~,~~~~
~írltiir!h e não I:la~'~nc:l<l!rnalflífe,st~çõ~~ (li

"
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aprovadas as _ do ". SI'd" ...._ aos ...u:-;

apresentados. A sra. Paula Toledo Ordonnes (a.pto 2119,Blooo B),
voltou contra o protesto dejnadimpl~mtes. O Sr. E~rSabino(f1Ptos:
311 e 312 Blooo D, 44 e 45dof3locoFeva!1lascle.garagem~ dlrigiu"se
à mesa e exigiu que o Sr. S[l'Idiooapresel'ltasseafotocópía de
correspol'ldêl'lcia da UNESP, .o que foi feito, e . ajégou /. acusou
moralmel'lte, a Admil'listração. de violação decorresp(:)I'\~l'Icia. O sr.
Síl'ldico esclareceu que: "f~xeroxdosel'lvel()pes paraCQl1fígl.lração
da il'lfração cOl'lvenciol'lal (Art. IH, Parágrafo 12 - os apartamentos
destinam-se à residência familiar, devel'ldo ser, rigorosa e
exclusivamel'lte,. observlicla .e~sadestinação) do endereçamel'lto. do
cOl'ljul'lto 311" (Bloco. O). A seguir o sr. Srl'ldico passou a.il'lformar
sobre os procedimel'ltos de tomadas de preços para trc:icade8
elevadores dosBlocos·A .e.B,·.col'lforme relatório entregl.leeJTI!mã()s·.de
todos os presentes. Usal'ldo da palavra osr, Sfndlcpdert'lonstroQ os
prós e contra das proPc:>stasapresentadas pel~ THVSSSN~~.UPP,
Atlas Schil'ldlere OUso As propostas foram .Çlivicjidas em c;iuf.istases,
sendo que cadaproponel'lteteria acessq~p);opo~tadoconc9Frente l'Ia
fase 1. Na primeira fase a .TH:VSSEI\lKRUPPapreseritou duas
propostas, com mOdemiZf1ç~Ptotal eparcia,.Namoqerhi~ação tptal,
propôs máquil'la TH:VSSENKRUPP - C(mtrolagor lógicopr~ramável,
e l'Ia modemização parcial,comal'ldo mi()rqprocessadoacional'ldo
motor de tração de eorrel'ltecootíl'll.la, A mode.rnizaçãototalfoi orçada
em R$ 3.882.507,72 ea parcial em R$ 2.2?6~261;09. AAtlas~hindler
propôs, il'licialmeote,paraoBlooo A -~iqroproce~sf1dorE)(OeLe. para
o Bloco B - microprocessadorMIOONICpelf~el'ldoumtotalde R$
3.169.825,61, . com a c:ibra ciyilestimadaem R$216.301, 11,
totalizal'ldo R$ 3.386.126,72. A OtisparaoBlocoA - Evoluijol'l- RVMW 1025/2,5ms e Bloco B - Evolutiol'l· R- VM3134Q/4,Oms.
El'lcerrada a primeira fase, a
cOl'lvidou oscom:orrel'ltes
à examil'larem as. propo$tas .
Pc:>del'ldo os.mesITlOs.,
apresel'ltarem l'Iovas. propostas.
a THYSf3ENKRUPP
desistiu de cOl'ltinuar
.. propôs para o
Bloco A e B civil estimada em
R$ 216.301,11,
A Otis manteve a
o val.:;rpara R$
proposta dos mesmo~
3.117.120,00;sel'ldoR$
e36
de R$
69.920,00 corrigidas;
primeiro
.dovalor fihal.apóSestas
elevador o COl'ldomínio
observações o sr.
• que pese a proposta da Otis,
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I peca peos
I varesexlf;ll·
ser ameIhor,ea
\o
oscomOSIRa· eo prazO de
i
sete. meses para.co.ICC
. a.r. e.m.fu. . nc. i.o.na. . me.n. t.o. o p". m.,.eiroel~va..d.or. Por
I.",O'IJ'"
proposta do sr.Sfndico se aprovado o orçamento daOTlS·fic.ará a
IVJ-j'
cargo do sr. Sindico e do Conselho á nagociaçãofinat A proposta foi
. I
colocada em votação. eapróvada. InfOrrl'lamos a .seguir o nome. dos
dezoito proprietários que consignaram seus votos por escrito em
impresso próprio que se encontra disponível napaS:ta própria da
Assembléia: Cláudia Medeiros. Cardosà,RGnI!14.939,.452~4;Maria
BernadeteBechtold, RG·n!l13.162.32~2;KurtW/i~erfk.tc~ert,. RG nl!
M-139.126-M; MariaAparecidaRossetto,RG nl! 4,7~6,a55;Severino
Avelino da Silva Filho, RG nl!38.52tl726-4.JQ$éCarlp,sÇanevassi,
RG nl! 7.771,411; llizet Mau(ici,RG nI!2.512:976; Lana Cristina
Niquirilo,RG nl! 18.373,621~7; Juliarta.· p~r~ira liC,isSanto$, RG nl!
25.370.745~6j. Kátia de Carvalho V.(:larilli, RGnI!17:424.2E>3; I!)ora de
Oliveira Loureiro,RG nl!1.635.888;[)éçio A. Gerilael/o Jr.,RG nl!
3.671.726; Kog. Tão \Ning,RG·· nl! 4A383.756;.lvetelrelle dos ~antos,
RG nll 26.711.286.5; Alexand~e AlvesGonza'e~,RG,26..183;0$8·2;
Moises Sitnik,. RGnl! 3.061 A97;Maria N~areth~tos.Maués, .RG n2
2.564.451 "8e Pedro He,+, RG 0 2 2.377;109.0 sr.flresldentedamesa
informou .que assinaram o livro depresenç,1i 85proprietáfiose por
procuradores porinstrumen~os vaUdos, qUe represei1W/im .um total de
44;819;692. metros presentes, sendo 44;730,359 •. validos· e 89.333 não
validos. Nada maishavel;1doa trataro~r.presiCjentedan'lesli<déupor
encerrada esta Assembléia Geral Or:din~riaocorridaern .1870312009 e
determinou que fosse lavrada e transcritas presente Ata, tal como
ocorrido, e que eu Ast~id Ma~i!1 KranitlTheil, lavreieremstopara
registro. A Assembléia Saudou com salva de palmas o encerramento
da mesma. São Paulo 18 de março de 2009.
!
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Secretaria Municipal de Finanças (SF)

Consulta Valor. Venal de Referência
Preencha o nClmero do padastro do Imóvel abaixo:

Cadastro do imóvel
(Número do IPTU)

D.t·I~~~5.'2.ll.10 ....

1...

loo6.0!l4.2,45CI.4Iti1.O:".OU I AV IPIRANGA. 00200 AP 53 BL E CENTRO 0.10.4"-'"0.1

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/tvm/fnn_tvm30nsulta_valor.aspx
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Certidão Negativa de Débitos. de Tributos
Número do Contribuinte
Nome do Contribuinte
Local do Imóvel
Cep
Codlog

Im4:>bili.,.t.IlVl',.,._:

: 006.064.2450-4
: CARLOS JAIME AVRAMESCO
PAULO TAKAHASHI
: AV IPIRANGA, 00200
AP 53 BL E
: 01046-010
: 09276-2

RéssàNado O ·diNiitt)
qUálsquer dívldasptcveíllíl!'!'tt$

da Finanças CERiTJFlC~A
fefei'erite àquiuIÇã:ad,oJl1nJ
deConierv&çãó de
CórWíbu~de Me!li»rl~I,.j
prasentedata,

e
~ifl~dlói·ê:·RI~LAi~lat&. a

Certidão expedida com base na PortariaSF nO 008/2Q04, d.e 28 d$ janeiro de 2004.
Prazo de validade de 3 (três) meses a partir da data de sua emissão com base no Decreto 5069.1, de 29 de junho de
2009.
Certidão emitida às 08 :05:55 horas do dia 09/06/2010 (hora.e d.ata deS,asllia).
Código de controle da certidão: 3000.DA66.1 S5A.500F

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.prefl..itura.sp.gov.br.

http://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/emiteCN.asp

09/06/2010

Notificação de Imóvel isento do IPTU.

- Os lançamentos do IPTU são efetuados nos termos
das leis n° 6.989/66,10.235/86,13.250/01,13,698/0:3,
14.865/08 e 15.044/09.

- Com. base nos novos valores, mais 224 mil imóveis
ficaram isentos do imposlo,totalizando 1,05 milhão de
imóveis iséntos.
'
~

Z'VIA DO IPTU
Pode ser obtida pela Internet
www.prefcitura.sp.gov.br
ou solicitada nas Subprefeituras.

- Esta notificação játrsz os valores atualizados. do IPTU
de acordo com. a levisãoda PGV ~Planta Genérica de
Valores - Lei 15.044/ü9,que atualiza os valores unitários
do metro quadrado de oonstfuçaO e de terrenO .dos
imóveis inte.grantes do cadastro do IPTU da Prefeitura
do Município deSilopaulo.

ATENDIMENTO TELEFÔNICO
156
ATENDlMENTOAO PÚ.BLlCO

- Esta notificação traz as. indicações de áreaconstruida,
de área de terreno e de uso. Essas indicações
destinam-se somente ao cálculo. do IPTU, não
importando se o imóvele.tá em situação regular
perante as leis sobre edificações, parcelamento, uso e
ocupação do solo (artigo 118, CTN).

Na Subprefeitura de sua região(endereço abaixo),
Horário de atendimento:
De 2' a 6' feira, das 3M ás 18h.

SE
RUA ALVARES PENTEADO, 49

- O contribuinte que n~o concordar com as informações
deste docum,:nto pode procurar a Administração,
pessoalment.e ou por um representante legal.

IMÓVEL EM PROCESSO DE TOMBAMENTO
acesse www.prefeitura.sp.gov.br/CIT
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Quinto Registro de Imóveis deSão Paulo
Sérgio Jacomino, Oficial Registrador
São Paulo, 28junho de 2010

Of. 1901- 2010 sj
Ref Ciência de suscitação de dúvida e notificação paro impugnação lort; 198 da L~i 6.015, de 1973)

Prezado Senhor,

Nos termos do artigo 198 da Lei6.015j73, é OPresentepara dar ciência a Vossa
Senhoria do.s 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 imp.ugnar a dúvida
suscitada, querendo, no prazo dequinz.e dias, contados da data de recebime.nto
deste, perante o Excelentissimo Senhor Juiz de Direito Corregedor-Permanente
dos Registros Prediais da comarca de São Paulo (l'Varade Registros Públicos,
Praça João Mendes Jr., Fórum Cível, 22. 0 andar).
Sem outro particular, apresento a Vossa Senhoria os meus protestos de elevada
consideração.

SÉRGIO JACOMINO
0

5. Registradorde SP

À lIustríssíma Senhora
ROSEANA LIRA TAKAHASHI

Avenidalpiranga, 200 - Bloco E - Apartamento n. 53
República
Fone: (11) 31590739
CEP.: 01046~010 -São Paulo -SP

Recebi o origina I em . .z8:L_-:!.. ()~~ ____ j2010
Nome _fY2§.gI~tJ.fL--1.LLt?/L_7!'7f«:lLtffL.[IfjOAB/RG
Assinatura

_,~.___ ._.. _.__ .___-'

__ .•

_4.li-'i~Jk9- 3

~._

5.° OFIClAL DE REGISlRO DE IMÓVEIS

Sérgio Jacomino. Registmdor.
Rua Marquês deParanaguá,359 . Consolação - São Paulo . CEP.: 01303-050
Telefone: (11) 3123-2555 - FAX: (11)3256,8161
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CERTIDÃO

Certifico que o título foi inscrito no Livro Protocolo e prenot~do sob I)úmero
235048, em. data de 28 de maio. de 201O,est~doem vigor a prenotação, tendo
sido suscitada a dúvida a requerimento do. interessado nesta data. O referido é
verdade e dou fé. São Paulo, 25 de junho. de 2010.

O Oficial Registrador, (Sérgio Jacomino) p/

SUbstitutOC:::-~OniO

iolin

CERTIDÃO

Certifico que nesta data dei· ciência dos termos da dúvida suscitada à Sra.
ROSEANA LIRA TAKAHASHI, fornecendo-lhe .cópia da .suscitação, notificando-os
para impugná-la, querendo, perante o Juízo Corregedor-Per:m.anente, no prazo de
15 dias, nos termos do artigo 198, m, da Lei 6015/73 .. 0 referido éverdade e dou
fé. São Paulo, 28. de junho de 2010.

O Oficial Registrador, (Sérgio Jacomino).p/

SUbsti~arc~Â:t:'

Violin

REMESSA

Aos 28 de junho de 2010 faço remessa deste procedimento à la Vara de Registros
Públicos de São Paulo, para o processamento da dúvida suscitada, nos termos. do
art. 198, IV da Lei 6015173.

O Oficial Registrador, (Sérgio Jacommo) p/ Substit
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ALlJIR GlJILHERME··FERNANDES.MILANI
MIRIAN REGINAFERN.ANDESMILANl·FUJ.IH~RA
ADVOGADOS

Exmo. Sr. Dr. Juiz da H Va.ra dos R.egi$trospúbUcosem

São Paulo.

~.

~~

Proc. nO.
Dúvida

Gustavo Hendq,ueare. . .rugIo
JulzodeDlrelt<t

PAU LO TAKAHAS'H'I.e sua esposa
ROSEANALIRA TAKAHASHI,
por um de seus advogados/sub
assinado, constituído" ut " instrumento de mandato anexo, vem
nos autos da AÇÃO .DE SUSCITAÇÁ9DEi:)UVIDA proposta por
ESCRIVÃO 5° CARTOR.\tODEREGISTROÔEIMOvEtSEM.
SÃO PAULO, dizer o quanto segue: .
1. pretendem~'10anos registrar

o imóvel que lhes pertence por força de Escritura PúbLica.
2. Possuem Instrumento Publico
de Escritura de Compra e Venda lavrada por Tabelionato desta
Cidade aos 14 de Julho de 2000.

2.1. Restava superada a primeira
entrega para registro na Suscitação de Dúvida julgada pela la
Vara dos Registros Públicos de São Paulo (sob nO.
000.01.100.073.2), seguida da não menos superada Declaratória
583.00.2006.143298-8 extinta por incompetência da na la Vara
de Registros Públicos:
R. Nestor Pestana n' 125, ej, 62 Cep.OI303-01Ó São Paulo ( 11-31592650)

L'

r'-

ALUIR·GUILHi~I:PI:Rf!lANDESMIL:A"I

MIRIAN ··REGINAPERN~f!lgES"""I"ANI·PUnHARA

ADVOGADDS
.

Processo NO 583.00.2006.1432Q8-8 CONCLUSÃQErn24 de julho de 2006,faço
estes autos conclusos alo) MM(e.). Jui~(a)de Direito, Dr(a). Me.tia Isabel Romero
Rodrigues Henriques,em exercício na1 a Vara deRegistrosPÚblipos. Eu,
...
(Marcia R. T. Souza) digitei. Processo.no: 583.00.2006 . t43298~8 VISTOS. Cuida-se de
ação ordinária de regil;tro de escritura PÚblica ajuizada por PAULOTAKAHASHI e
ROSEANA LIRA TAKAHASHI contra CARLOS JAIME A\fRAMESCO eMALVINA
AVRAMESCO, pretendendo o ingresso da escritura pública dElCompr8 e venda de
imóvel perante o 5° Oficial de Registro de Imóveis, com o reconhecimento de que os
vendedores do imóvel eram casados, suprindo-.sea deficiência na comprova,ção do
estado civil, uma. vez que o casamento foi celebrado na Romênia e os alienantes. já são
provavelmente falecidos. 05° Oficial prestou esclarecimentos às fls .. 35. A
Representante do ,Ministério opinou pelo reconhecimento dainc()l'I1pet!'incia. d~ste
Juízo (fls. 46/47). E.o relatório. DECIDO. O pedid.o de.veser ind~ferido.deplano; Com
efeito, os fatos trazidos pela parte interesl;ada já fot;am.analil;adosp.or.este juízoem
procedimento de dúvida, ocasião em que. se deixou.PElm clara a nece$~idaqEl. de
procedimento ordinário .paradisclls~ão a respeito do .est~ocivi!.daspartes,
vendedoras do imóvel, obtendo-se,eventualmente, a'9El(:lãraçã.í:)jUdieialn~!lte$entid.o,
nos estritos termos .do artigo 4° do Códig.ode Processo CiviLOportunoescla,recer,
porém, que atendimento de tais requisitos e pressupostos deverá ser anl1lisadopelo
juízo competente,. não cabendo a es~e juízo,anteCipadameríte, afirmar que está
assegurada tal possibilidade aos requerentes. Sugiro aos requerentes,entretanto, que
antes do ajuizamento da ação perante o juízo competentEl , consultemo Primeiro cartório
de Registro Civil de São Paulo e Rio de .Janeiro para verifice.ção da existênpia de
transcrição do casamento dos vendedores celebrad.o no país estrangeiro. Ante o
exposto, INDEFIRO O PEDIDO. PRI.C. São Paulo, 26 de julho de 2006. MARIA
ISABEL ROMERO RO[)RIGUES HENRIQUESJuízade Direito DATA Em 26/07/2006,
recebi esses autos em Cartório. Eu,
(Marcia.R. T. $ol.!za) subs.crevi.
..

originária
da Ordinária não
menos superada, também sentenciada na Vara Cível pelo Dr.
CLÁVIO KENlIADATI:

c O N C LU SÃO Em 1Ode.novémbro de 2006, faço os autos cônclusos ap MM

Juiz de Direito, Dr. CLÁVIO KENJI ADATI.Eu,_._
. _(Regi!,!ne M.p.Gouv~ia)escr.
subscrevi. VISTOS. PAULO TAKAHASHI e ROSEANA URATAKAHASHI
moveram ação declaratória em face .de CARLOS JAIME AVRAN1ESCq e
MALVINA AVRAMESCO. A inicial veio acompanhada de documentos. E a
síntese. DECIDO. Impôe-se o indeferimento da petição.inícial e a él<tinçãodo
processo por falta de interesse proc~~sual e.inadequaçãodaviaprocessual
escolhida. Incabível o pedido de declaração de. c!'!l$amento dos Requeridos
formulado por terceiras pesso!,!s. Além .disto, dita dec.laraçãojudiqial, caso
procedente a demanda, não servirá .. p~ra proceder~se.a .ali~f1!,!ç~o ocorrida.
Assim. para a obtenção d~título iudiçi~. aplp àt~ansf!rênc;ia do domínio.
cabível. a ação deAdludicaçãoêomp~lsõria ~m face.dacônjuf;le
sobrevivente e . do .herdejro .. do .• outro, .iá . falecido. ANTE QEXPOSTO,
INDEFIRO a petição inicial e JULGO E:>ITINTOoproct;'1ssocom fundamento nos
artigos 267, incisosl, IV e VI,e295,inciso 111, do Código de Processo Civil. Defiro
aos Autores o benefício da .gratuidade processual. Anote"se. ,p,.o arquivo
oportunamente. P.R.I.C. São Paulo, 1.0 de novembro de 2006.CLAV10 KENJI
ADATI Juiz de Direito
R. Nestor Pestana n' 125, cj, 62 Cep 01303-0]0 São Paulo ( 11-31592650)

AL.UI.R GU1I.H';:ltt:4E. f'ERNANDESMIL.ANI
MIRIAN REGINAFI!IU\I:AJIIPi~MILANIFiiJIHARA
ADVOGAOOS.

cuja decisão acompanhou a
vasta documentação do casal alienante, carreada à Ação de
Adjudicação Compulsória a ampaq~ros proprietários e conferir
certeza no julgamento e prolação da Sentença pelo Juiz da Vara
Cível do Fórum da Comarca de São Paulo, transitada em jul.gada,
determinando que se faça o registro do imóvel em questão,
entendendo por isso que, a melhor exegeSe é de:'.'" ... quem.pOde o
mais. pode o menos.,," prescindindodé apresentar compromisso
de compra e venda registrado para obterem a adjudicação. do
imóvel que já possuem por Escritura Pública, lavrada por esCrivão,
comungando assim da forte decisão do Dr. C1ávioKenji Adati meio
e Rito da Ação,
assIm pede-se o registro
Do que, aguarda deferimento.

ALUIR GU'II.,.HERME 'Cfl:la
QABISP

R. Nestor Pestana n' 125, cj, 62 Ce"OI303-010SãoPaulo ( 11~31592650 )
----------------",.....,--------~.-:---.~----
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ALUIR GUILHERME F'ERNANOE.S MILANI
MIRIAN ~EGINA F'. MILANI F'U ...HHARA
ADVOGAOOS

PROCURA'ÇÃO

"AO JUDIClA "

sua esposa
ROSt:ANA L\RA TAKAHASHI, '.' . ~.;~r~:~~;éf:~k~~~~~.III~~~~~~~~6 ela
professora, RGs· nOs. 2. 78:!!i1)~8
e
591.129.808.20>residefltesnaAv. Ipft:aqg~:·rr>.1:.;~.'N.btt:l"co
;i::IplV 53 - São
Paulo, nomeia e
i~~~t;IS:ALUIR
.fj
REGINA

e

e os
especiais
r e
desistir,
su
. e promqver
..
.i..
neCessanos na ação
suscitação de duvida él1!1face da" ~·It;ll:>·.·!.··~·. • registros públi{;os em são
Paulo.
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TRIBUNALD.E JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1'VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
Praça João Mendes s/no, Sala 2200/2208, C.entro - CEP0150l c900, Fone: (li)
2171-6353, São PaulocSP - E-maU: sp Iregpub@tj.sp •.gov.br
DESPACHO
Processo nO;

100.10.023085-6 - Dúvida
5" Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo

Requerente:

.2~,

faço estes autos conclusos ao MM. Juiz Gustavo Henrique BretasMarzagão.
Eu,.....Jf--\-_., ,esc., subs.

/

\

VISTOS.
Ao Ministério Público e clspara decisão,
Int.
São Paulo, 19 de julho de20l0.

Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Juiz de Direito
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PROMOTORIAO€ JU$TIÇA
DE REGISTROSP()aLICOS

RECEBIDO

22 Jll.?Om
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE S. PAULO
"-

;

I
I
I

Processou' 100.10.023085-6 - p. 1

Letícia

j\\~;,:',3-~:"::':'O P()BUCO
DO ES;ADO DE S. PAUI.O

.

,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Autos nO. 100.10.023085-6

Meritíssimo Juiz:

Trata-se de dúvida suscitada pelo Ilustre Oficial do 5"
Registro de Imóveis da Capital, informando a recusa no registro da Carda de
Adjudicaçào expedida pela 12' Vara Cível da Capital (processo n/ 583.00.2007.2422737), em virtude do titular do domínio ser precariamente qualificado na origem, sem
indicação do nome do cônjuge, regime de bens, data de casamento e demais dados
relativos a sua situação civil; e nào recolhimento do ITBI. Juntou documentos a fls.
09/67.

A fls.

69/71, consta impugnação dos interessados,

sustentando a regularidade do registro pretendido.

É ore1atório, em suma. Passo a me manifestar.

Opino pela procedência da dúvida, devendo a recusa ser
mantida.

Isso porque, consoante ao que se depreende do inciso J,
artigo 19, da Lei 11.154/91, para se registrar atos relacionados à transmissão de imóveis
ou direitos a eles relativos é necessário que os oficiais de Registro de ImÓveis
verifiquem ';'" e>.-z:rtêntia da pro!Ja de remlhimento do impoJ'to".

Ainda, dispõe o item 12, f, Capítulo XIV das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

"12. O Tabelião e estTevente detidamente autori:::.ado. anteJ da
lavrattlra de qtlaúquer atos deverão:

.I) e>..""igir,

JC

não dúpenJada pelo adquirente, tertidõej· reforente ao.r

tributos munidpaú que incidam sobre o imÓ1JeI tlrbano, no

'lHO

de eJí7"Ítura qtle impliqtte na

tramferêmia de domínio; 3 romprovanteJ de pC(gamento de laudêmio e prova do pa.,gamento do imposto
de tranJmúsão devidoJ. "

No caso em tela, como bem observou o Oficial de
Registro de Imóveis, o artigo 25 do Decreto Municipal 46.228/05 determina que será
isento do pagamento de ITBI imóveis residenciais cujo valor total não ultrapasse
R$30.000,00.

Ocorre que, conforme a fls. 51, o valor venal do imóvel
em questão.éde R$30.172,51, sendo, portanto, suscetível à cobrança de !TEI.

Quanto à questão dos interessados terem ajuizado ação de
adjudicação compulsória e obtído a respectiva carta, tal. não supre a exigência de
qualificação dos titulares do domínio, tais como estado civil; nome do cônjuge, regime
de bens, data de casamento etc, que são necessários para o registro do ato, porquanto
repercute em outras questões patrimoniais.

Isto porque a ação de adjudicação compulsória visa a obter
o registro do imóvel quando .qualquer uma das partes, após o pagamento e recebimento
integral do valor da compra/venda do bem, recusar-se a realizar escritura pública,
necessária para o ato registrário.

Dessa feita, a ação de adjudicação, sm), nào supre a
declaração da situação jurídica representada pelo casamento dos titulares do domínio
do imóvel em tela.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sendo

aSSl!D,

compartilho dos argumentos muito bem

lançados pelo Ilustre Oficial e opino pela manutenção da recusa do registro.

São Paulo, 30 de julho e 2010.

Letícia~·~

'ii

1

3

I

Fls.

Proc. n°

loo.\0,0.2i30B5-h
RECEBIMENTO

;u:=c:

Em 05 de~ de 2010, recebi estes autos
em Cartório.
, Escrevente, subscrevi.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO .ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
I' VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
PRAÇA JOÃO MENDES SIN°, São Paulo - SP - CEP 01501-900

DECISÃO
100.10.023085-6 - Dúvida
5° Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São. Paulo

Processo nO:
Requerente:

Conclusão.
Em 06.08.2
estes autos conclusos ao MM. Juiz. Gustavo. Henrique Bretas
Marzagão. u,,_-\-c/---_, esc., subs .

•
Cuida-se de dúvida suscitada pelo 5° Oficial de Registro de Imóveis de
São Paulo, que recusou o registro da carta de adjudicação extraída dos autos na
583.00.2007.242273-7, da E. 12' Vara Cível Central, na matrícula nO 333, daquela
Serventia, em razão da precária qualificação do titular de domínio .e da não apresentação da
guia de recolhimento do \TB!.

Os interessados impugnaram a dúvida (fls. 69/71).'

O Ministério Público opinou pela procedência da dúvida (fls.74/76).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.
Observe-se, de início, consoante reiterado posicionamento do E.
Conselho Superior da Magistratura, que a origem judicial do título não o isenta de
qualificação. Nesse sentido:

"Apesar de se tratar de título judicial, está ele sujeito à
qualificação registrária. Ofato de tratar-se o título de mandado judicial
não o torna imune à qualificação registrária, .sob o estrito ângulo da
regularidade formal, O exame da legalidade não promove incursão sobre
o mérito da decisão judicial, mas à. apreciação das formalidades
extrínsecas da ordem e à conexão de seus dados com o registro e a sua
formalização instrumental n.

lOO.loJ)23085-6 -lauda 1
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TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
I' V ARA DE REGISTROS PÚBLICOS
PRAÇA JOÃO MENDES SIN°, SaoPaulo - SP - CEP 01~01-900

O Egrégio Conselho Superior da Magistratura. tem decidido, inclusive,
que a qualificação negativa não caracteriza desobediência ou descumprimento de decisão
judicial (Apelação cível n.413-617).

Quanto à dúvida propriamente dita, sabe-se que a sentença proferida na
ação de adjudicação compulsória apenas supre a recusa da promitente vendedora em
outorgar o título hábil para a transmissão da propriedade imóvel, sem atingir as obrigações
laterais como apresentação de CNDs ou da guia de recolhimento de lTBI.

De acordo com o disposto no .art. 19, da Lei Municipal nO 11.15411991,
com a redação dada pela Lei Municipal n. 13.402/2002, "Não serão lavrados. registrados,
inscritos ou averbados pelos notários, oficiais de Registro de Imóveis, ou seus prepostos,
os atos e termos relacionados à transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos,

sem a prova do pagamento do imposto, observado o disposto no artigo 8° desta Lei, ou do
reconhecimento administrativo da nãO-incidência, da imunidade ou da concessão de
isenção",

Assim, verifica-se ser inafastável a exigência de comprovação de
pagamento do lTB1, incidente na hipótese (adjudicação).

No que diz respeito à prévia averbação do casamento e óbito de Carlos
Jaime Avremesco, a exigência encontra. respaldo nos arts. 167, 11, 5, 237, e 246, todos da
Lei nO 6.015/73.

A despeito de os interessados possuírem .dois títulos, em ambos consta a
informação de que adquiriram o imóvel objeto da matrícula nO 333, do 5° Registro de
Imóveis, de Carlos Jaime Avramesco e Malvina Avramesco.

Sucede que, no R.I de referida matrícula, consta como titular de domínio
apenas Carlos Jaime Avramesco, qualificado apenas como "casado", sem menção ao nome
e demais dados qualificativos de sua esposa.
Em casos que tais, para que se observem a continuidade e a especialidade

100.10.023085-6 -lauda 2
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST ADODE SÃO PAULO

~ô
~/

COMARCA DE SÃO.PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
I' VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
PRAÇA JOÃO MENDES S/N", São Paulo - SP - CEP 01501-900
subjetiva, conforme mostram os diversos pre.cedentes citados pelo Oficial, faz-se mister a
prévia averbação da certidão de casamento, que comprove que Malvina Avramesco era a
esposa de Carlos Jaime à época da aquisição e da alienaçãodo imóvel.

No caso de inexistência de certidão de casamento,col'ílo parece ser a
hipótese dos autos, uma vez que os .vendedores teri!\m se casado em Bucareste, na
Romênia, e a respectiva certidão teria sido devastada durante. a 2' Guerra Mundial, devem
os interessados se valer da via judicial a fim de obter declaração nesse sentido, nos termos
do art. 4°, I, do Código de Processo Civil, já mencionado na r decisão proferida nos autos
do processo nO 583.00.2006.143298-8, também deste juízo movida pelos ora interessados.

Há ainda outra peculiaridade que. também dificulta o registro perseguido.
Segundo consta, o titular de domínio Carlos Jaime Avramesco falecera, o que demanda a
averbação de seu óbito, por meio da apresentação da respectiva certidão, e o registro de
eventual formal de partilha, este aparentemente inexistente até a presente data.

Posto isso, julgo .procedente a dúvida suscitada pelo 5° Oficial de
Registro de Imóveis, a requerimento de Roseana Lira Takahashi.

Oportunamente, cumpra-se o disposto no artigo 203, I, da Lei nO
6.015173.

Nada sendo requerido no prazo legal, ao arquivo.
P.R.I.C.

São Paulo, 13 de agosto de 20 I O

Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Juiz de Direito

100,10.023085-6 -lauda 3

Processo nO 100.10;023085-6- CP. 251
DATA
Aos 16 de agosto de 2010 recebi estes os presentes autos.

Isabel,

esc.subscr.

VISTA

0<]

I

nU"-"h·(a) prom.otor (a)

de Justiça, da Vara de Registros Públicos.

.......................(Isabel)

Escrv .subscr

PROMOTORIA DE JUSTiÇA
DE REGISTHO PÚ8UC.OS
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·,8 ilGO 2010
MINISTÉRIO P08L!CO

LE~ ESTAD~~AULÓ

lv-vt)~

~~ ifJL )-. ~~.~
~fh '~l~/~ .

CERTIDÃO DE-PUBLICAÇÃO

Certifico e dou fé que o(a) !\. (>-i!.A,-ItV)"L~e fls.1- '8

I'i? O

foi disponibilizado(a) no Diário da Justiça Eletrônico em
d".:)-

10

g

I

2010. Considera~se data da publicação o

primeiro dia útil subseqüência à data acima mencionada.
Em61+/O(ij2010.EU,__~ _escrevo subsc.
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TRIBUNAL m; JUSnçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
l' VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
Praça João Mendes sin°, Sala 2200/2208, Centro - CEP 01501-900, Fone: (i 1) 2171-6353, São Paulo-SP - Email: splregpub@tj.sp.gov.br
.

Processo nO;
Classe - Assunto:
Requerente:
Requerido:

0023085-60.2010.8.26.0100

Dúvida -llegistro de Imóveis
5° Ofkialde llegistrode Imóni'.da CapitaldeSão Paulo
lloseana Lira Taka:hashi e outro

CERTIDÃO - Trânsito. em Julgado

Certifico e dou fé que a r. sentença .de fls. 78/80 transitou emjulgado
Nada Mais. SãoPau!o, 14 de outubro de 2010. Eu,
I:J{ , Celina Maura Marciano DeLazari, Escrevente Técnico .Judiciário.
~14/09/2010.
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República Federativa do Brasil
5° Oficial de Registro de ImóveisdeS.ão Paulo
Sérgio Jacomino - Oficial
Marco Antônio Violin - Substituto
C,N.P.J.: 45.592.979/0001-72
Rua Marquês de Paranaguá. 359, Consolação, CEP 01303-050 - Tel: 3123-2555 - Fax: 3256-8161
www.quinto.com.br

São Paulo, 22 de outubro de 2010

Oficio n. o 3.213 - 2010
Ref.: Proc. n.o 0023085-60.2010.8.26.0100

MM. Juiz

Certifico que, tendo tomado ciência da r. decisão de fls. 78/80, e de seu
trânsito em julgado, procedi na data de 22/10/2010 ao cancelamento da prenotação n.o 235.048 do
Livro de Protocolo n. o 1.
Sirvo-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos de .estima e
distinta consideração.
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Sérgio Jaco
o
Registr or
Marco Anto '0 Violin
Oficial S bstituto

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor
GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
Juíz da 1a Vara de Registros Públicos do Foro Central desta Capital
Praça João Mendes, s/no o
Centro - São Paulo - SP
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