
 

 

Ata nº 04 

No dia dez de maio de dois mil e treze, na sede da Escola 

Paulista da Magistratura, localizada na Rua da Consolação, 1483, 

primeiro andar, São Paulo/SP, foi realizado o Sexto Ciclo de 

Debates - “Café com Jurisprudência”, cujo tema proposto foi 

“Penhora, Arresto e Sequestro e Princípio da continuidade”. 

Compunham a mesa de debates e fizeram uso da palavra Luís Paulo 

Aliende Ribeiro, Juiz Substituto em 2º Grau, Tânia Mara Ahualli, 

Juíza Assessora da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São 

Paulo, Josué Modesto Passos, Juiz Auxiliar da Capital, em exercício 

na 1ª Vara de Registros Públicos, Daniela Rosário Rodrigues, 

Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 

Pessoa Jurídica de Monte Mor, Sérgio Jacomino, Quinto Oficial de 

Registro de Imóveis da Capital. 

Após os cumprimentos e apresentações iniciais, os debates se 

desenvolveram a partir de alguns conceitos trazidos pelos 

palestrantes, adiante enunciados. “Sequestro é a apreensão e guarda 

da coisa, temporariamente, para se assegurar a entrega a alguém 

quando houver cognição bastante pelo juiz”; é “a cautela, no que 

concerne ao objeto”. “Arresto é a constrição de bens suficientes para 

a segurança da dívida até que se decida a causa”; é “a cautela, no 

que diz respeito à utilidade final da relação de direito”. “Penhora é o 

ato específico da intromissão na esfera jurídica do executado quando 

a execução precisa de expropriação de eficácia do ato de dispor”.  

Em seguida, os palestrantes apresentaram algumas 

consequências desses atos, quais sejam: a) a inscrição (lato sensu) 



 

 

dessas medidas no registro de imóveis não é mera notícia, 

justamente porque implicam alguma incursão sobre o poder de 

dispor: a disposição sobre um direito imobiliário consuma-se, em 

regra, por meio do registro (CC, art. 1245; Lei 6.015/73, art. 172); 

além disso, há o efeito do CPC, art. 698 e da Lei 8.212/91, art. 53; b) 

a inscrição (lato sensu) dessas medidas está submetida, também, à 

observância do princípio da continuidade: essas medidas implicam 

alguma incursão sobre o poder de dispor, e o controle da 

disponibilidade faz-se observando a continuidade do registro (Decreto 

n. 18.542/1928, art. 234: “disponibilidade [é] a faculdade de 

registrar alienações ou onerações dependentes, assim, da transcrição 

anterior”.); c) o princípio da continuidade abrange qualquer título, 

taxativamente nos termos dos arts. 195 e 231 da Lei 6.015/73, 

inclusive os títulos judiciais (STF, RE n. 2.825, Rel. José Linhares, j. 

12.08.1941: o registro da carta de adjudicação de bens durante 

dissolução de sociedade depende do registro do título anterior), em 

particular a penhora  (CSM, Dúvida 1.504-72, Rel. Ruy de Mello 

Almada, j. 13.06.1972: “A exigência da transcrição do imóvel em 

nome do executado é outra providência que não pode estar ausente”; 

CSM, Apelação Cível n. 561-6/1, Rel. Gilberto Passos de Freitas, j. 

21.11.2006: “... não há como se realizar o registro... O imóvel está 

registrado em nome de N. e N., que são partes estranhas à ação em 

fase de execução”). 

Em seguida, no curso dos trabalhos, foram propostas também 

pelos palestrantes questões e discutidas algumas dificuldades 

relativas ao tema que, ao final dos trabalhos, foram postas em 

votação.  



 

 

O primeiro questionamento se deu em relação à natureza 

jurídica dos atos de penhora, arresto e sequestro, isto é, se são atos 

de registro ou averbação. O CPC, art. 659, §§ 4º e 6º, trata da 

averbação da penhora e a CGJ de SP, processo nº 0020333-

03.2010.8.26.0590, j. 29.09.11, tratou da averbação do arresto. 

Daniela Rosário Rodrigues afirmou que a penhora é ato de 

averbação, mas o arresto e o sequestro são atos de registro e 

questionou se, por estes serem atos de registro, não poderiam gerar 

um dispêndio para a parte, que se omite em levá-los a registro. 

Entende que há possibilidade de se tratar o arresto como ato de 

averbação e, portanto, equipará-lo à penhora para fins de 

emolumentos. Sergio Jacomino entende que a penhora deveria ser 

considerada como ato de registro, pois assim estabelece a Lei de 

Registros Públicos. Os participantes, ao final dos trabalhos, foram 

ouvidos e, por unanimidade, entendeu-se que a penhora também 

possui natureza de ato de registro.  

O segundo questionamento teve como base a penhora, 

continuidade e quais as diligências que competem ao Oficial - 
NSCGJ, tomo II, cap. XX, item 1.10 (Prov. CG n. 11/2013), como, por 

exemplo, alterações de estado civil, mudanças na razão social de 

pessoa jurídica, CPF, cadastros municipais, INCRA etc. Os presentes 

foram ouvidos e concluiu-se que não cabe ao Oficial diligenciar sobre 

o princípio da continuidade, pois o mencionado Provimento permite 

apenas mediante requerimento da parte. Assim, se a pessoa é casada 

e consta como viúva, não compete ao Oficial buscar uma certidão no 

Registro Civil das Pessoas Naturais.  



 

 

O terceiro questionamento tratou dos limites da competência 

jurisdicional (Conflito de Competência - STJ n. 106.466-SP – 1ª VRP, 

processo nº 0020651-30.2012.8.26.0100, j. 31.05.12). Segundo os 

palestrantes, frequentemente há muitas determinações de cumpra-

se, sob pena de prisão ou multa, principalmente advindas da Justiça 

do Trabalho. Há decisão do STJ determinando que as ordens 

judiciais não podem trazer comandos punitivos em razão de seu 

descumprimento. No conflito de competência julgado no STJ, 

reconheceu-se que compete à Justiça do Trabalho dizer se o ato será 

ou não praticado. Entretanto, há outra decisão que entende que se o 

Oficial atuar dentro da legalidade, não pode haver punição. A plateia 

foi ouvida e mencionou-se que, quanto à possibilidade de prisão em 

razão de descumprimento de ordem judicial, o STF entendeu, em 

acórdão da relatoria do  Min. Marco Aurélio, que o Oficial Registrador 

não descumpre ordem quando simplesmente qualifica um título. 

Além disso, os participantes argumentaram que princípios 

registrários são princípios de segurança jurídica como um todo, e 

não apenas do Registro de Imóveis, que não existe por si só. Desse 

modo, na medida em que qualquer ordem que emane do Poder 

Judiciário possa afrontar a segurança jurídica, ela não deveria 

prevalecer.  

O quarto questionamento discutiu se arresto, penhora e 

arrematação são formas de aquisição originária ou derivada da 

propriedade. Há decisões recentes do CSM dispondo que a 

arrematação é forma de aquisição originária e, por isso, não 

precisaria obedecer ao princípio da continuidade. Tânia Mara 

Ahualli questionou sobre como ficariam terceiros, quando algumas 



 

 

restrições não dizem respeito ao próprio arrematante, e sim a eles, se 

se considerar a aquisição como originária. Josué Modesto Passos 

ponderou que o problema dessa discussão reside em sempre partir 

do pressuposto de que, se a aquisição é originária, todos os direitos 

reais se extinguem, o que nem sempre acontece. Luís Paulo Aliende 

Ribeiro fez o seguinte questionamento: qual o motivo jurídico que 

permite que uma aquisição tenha caráter originário ou derivado, a 

ponto de dispensar a aplicação de princípios registrais que conferem 

segurança jurídica? Comparou, ainda, os institutos da usucapião, 

desapropriação e adjudicação afirmando que a usucapião, após o 

fato que a originou ser reconhecido por sentença, faz com que 

qualquer pessoa que tenha sido proprietária anterior perca o direito 

sobre o bem. A aquisição por desapropriação judicial tem natureza 

originária. A força coativa da perda da propriedade faz com que todos 

os direitos e ações que sobre ela incidiam, sejam sub-rogados no 

preço. Entretanto, ponderou que o mesmo não ocorre com a 

desapropriação amigável, pois há um contrato e não há ciência de 

todos os envolvidos. Do mesmo modo, entende que a adjudicação 

não se caracteriza como forma de aquisição originária, pois não se 

deu publicidade a todos os interessados. Sobre esse tema, a plateia 

foi ouvida e argumentou-se que a aquisição originária seria aquela 

que não deriva da vontade do titular do direito inscrito, por isso, 

entendeu-se que apenas a usucapião e a desapropriação (quando 

não submetida a escritura pública), seriam formas de aquisição 

originária da propriedade. Josué Modesto Passos observou que o 

conceito acima lançado foi o argumento para concluir que a 

arrematação seria uma forma de aquisição originária e, com ele, as 

transferências coativas por ordem do Estado seriam sempre 



 

 

originárias. Afirmou que um bom conceito de aquisição originária é 

aquele segundo o qual o ato de aquisição desconsidera o direito 

anterior. Afirmou, ainda, que a arrematação não deve ser 

considerada forma de aquisição originária, também porque há 

responsabilidade patrimonial. Yussef Said Cahali, presente neste 

dia de debates, ponderou que não podemos nos afastar do processo 

civil, e que na arrematação há duas fases: expropriação por parte do 

Estado e transferência da propriedade pelo Estado ao adquirente. Por 

isso, há sucessão e não aquisição originária. Concluiu dizendo que 

há uma tendência da jurisprudência em desprestigiar os registros 

públicos, perdendo sua significação, principalmente em matéria de 

segurança jurídica. Luís Paulo Aliende Ribeiro concordou com a 

brilhante argumentação desse renomado doutrinador e acrescentou 

que, como a alienação não está vinculada à vontade do alienante, a 

aquisição não seria originária, afirmando que realmente os institutos 

jurídicos devem ser pensados de forma conjunta. Esse tema foi 

colocado em votação e a maioria dos presentes entendeu que não é 

forma de aquisição originária. 

O quinto tema trazido para debates cuidou da necessidade de 

se reconhecer a fraude para a averbação premonitória. Concluiu-se 

que sim, devendo ser adotado o mesmo procedimento da penhora, ou 

seja, reconhecimento da fraude. 

O sexto tema tratou da penhora e escritura pública não levada 

a registro, tendo prevalecido o entendimento de que se deve intimar o 

proprietário tabular. 



 

 

Ao fim dos trabalhos, após os agradecimentos finais, a reunião 

se encerrou ao meio-dia. 

Eu, Mariana Undiciatti Barbieri Santos, Oficial de Registro Civil 

das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de 

Ribeirão Bonito/SP, redigi. 


