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DECISÃO - CGJ Nº 511/2020

Vistos.
 
Trata-se de suscitação de dúvida apresentada por ENERGISA RONDÔNIA

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, encaminhada pelo Delegatário da Serventia de Registro Civil de
imóveis de Alvorada do Oeste/RO, na qual busca a reforma da sentença do Juízo Corregedor Permanente
das Serventias Extrajudiciais daquela Comarca, que validou a decisão do delegatário que deixou de
registrar a escritura pública de constituição de servidão de passagem no imóvel pertencente a Floriano de
Santana e Maria do Carmo Santos Santana, situado na Gleba 02, Setor Redenção II, da Gleba D’Jarú
Uarú, do PF Jarú Ouro Preto, denominado Sítio Nossa Senhora Aparecida, no Município e Comarca de
Alvorada do Oeste/RO, objeto da matrícula 202 constante no Cartório de Registro de Imóveis
daquela Comarca.

Segundo reportado no recurso, o delegatário recusou o registro da servidão, expedindo a
Nota de Exigência de nº 045/2019, fundamentando-a no não atendimento ao princípio da especialidade
(art. 225 da LRP), pois seria necessário "constar da planta e memorial descritivo a descrição do imóvel
como se encontra na planta primitiva, que deu origem ao imóvel, objeto da matrícula n. 202, e sobre o
desenho (planta), identificar a localização da servidão", com o objetivo de verifica se a medida de 976,29
metros constante da servidão de passagem está coincidindo com a da planta primitiva que será utilizada
para a inserção dos dados perimetrais.

A recorrente afirma que esta servidão de passagem é fundamental para a execução
da Linha de Distribuição Presidente Médici – Alvorada, circuito simples, 138 kV, com aproximadamente
51 Km de extensão, que  interligará a Subestação Presidente Médici à Subestação Alvorada, localizadas
nos municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Ji-Paraná.

Esclarece ainda que os proprietários não possuem a planta primitiva do imóvel serviente
e não estão dispostos a arcar com o ônus dos serviços de topografia para a atualização da matrícula, uma
vez que estes serviços são bastantes dispendiosos, ônus que a suscitante também não quer assumir,
porquanto compreende como necessário apenas o registro da servidão na matrícula já existente, com o
objetivo de dar publicidade ao ato. Nesse contexto, ressalta que o INCRA não dispõe mais do material
técnico necessário para atender à exigência  do delegatário.

Diante deste cenário, propõe que seja superado o obstáculo posto pelo delegatário e
confirmado pelo Juízo Corregedor Permanente, para que o registro da servidão ocorra mediante anexação
à escritura do imóvel da planta  e memorial descritivo da área objeto da servidão, mantendo-se essas
informações no registro de imóveis como forma de dar segurança jurídica a futuras transações imobiliárias
que tenham o imóvel como objeto.

Em razão dos argumentos apresentados pela recorrente, que trouxeram novas
informações, o Delegatário da Serventia de Registro Civil de imóveis de Alvorada do Oeste/RO
apresentou nova manifestação nos autos, desta vez assentindo com a tese apresentada pela recorrente, pois
da ponderação dos princípios que regem a atividade registral, o da especialidade objetiva não poderia
sobrepor-se ao da segurança jurídica, afirmando que a solução apresentada (anexação da planta e
memorial descritivo) satisfaz os objetivos da Lei 8.935, pois traz "publicidade, autenticidade, segurança e
eficácia dos atos jurídicos".

No parecer de ID 1786884 o Ministério Público informou ser desnecessária sua
intervenção.
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É o relatório. Decido.
 
Conforme relatado, o Delegatário da Serventia de Registro Civil de imóveis de Alvorada

do Oeste/RO negou-se a efetuar o registro da escritura pública celebrada entre a Energisa Rondônia
Distribuidora de Energia S/A e Floriano de Santana e Maria do Carmo Santos Santana, que
constituía servidão de passagem para fins de instalação de uma linha de transmissão de energia elétrica. O
argumento apresentado pelo recorrido foi a incompatibilidade do procedimento adotado com o princípio
da especialidade objetiva.

Da atenta leitura dos autos e após aprofundar os estudos sobre o tema, compreendo que a
recorrente tem razão nos argumentos apresentados. O direito notarial e registral possui rígidos contornos e
é caracterizado pela rígida formalidade, tendo em vista que se destina a dar garantia ao exercício de outros
direitos. Assim como demais partições do Direito, funda-se em princípios que regem todo o contexto de
atividades notariais e de registro, podendo existir entre eles alguma espécie de conflito, dadas as
peculiaridades que existem em um país de dimensões continentais como o Brasil.

No caso dos autos, estamos diante de uma dessas peculiaridades, porquanto a formação
do Estado de Rondônia ocorreu com grande estímulo do Governo Federal, que colocou em prática a
política de "ocupar para não entregar", instituindo nesta região da Amazônia vários projetos de
assentamento dirigido e de colonização, que atraiu massivamente pessoas de boa parte do país. O INCRA,
Instituto de Colonização e Reforma Agrária, entregou a estas pessoas milhares de títulos de propriedades,
fracionando grandes glebas em unidades menores, assegurando aos ocupantes, após a satisfação das
cláusulas resolutivas, a propriedade sobre aquela fração da gleba.

O cenário demostrado nos autos parece ser exatamente este, pois o imóvel denominado
Sítio Nossa Senhora Aparecida, pertencente a Floriano de Santana e Maria do Carmo Santos Santana,
situado na Gleba 02, Setor Redenção II, da Gleba D’Jarú Uarú, do PF Jarú Ouro Preto, no Município e
Comarca de Alvorada do Oeste/RO já possui a matrícula independente nº 202, datada de 30/05/1990 (ID
1380515), na qual constam claramente os seus limites. Exigir a "descrição do imóvel como se encontra na
planta primitiva, que deu origem ao imóvel objeto da matrícula n. 202 representa, em interpretação
extensiva, não reconhecer a validade do registro já existente sob argumento de preservação do princípio da
especialidade objetiva.

Todavia, conforme assinalado no recurso apresentado, posteriormente assentido pelo
Delegatário, há outros princípios que regem a atividade que são tão consagrados e importantes como a
especialidade objetiva, dentre os quais o da segurança jurídica, que é base não apenas desta ramificação do
Direito, mas de toda a estrutura normativa brasileira. George Takeda, escrevendo sobre os princípios da
atividade notarial, eleva o princípio da segurança jurídica ao status de axioma primitivo e essencial, cuja
predileção é fundamental para a viabilidade de todo o sistema, pois os demais princípios são apenas uma
consequência deste.

O princípio da especialidade objetiva exige a plena e perfeita identificação do imóvel na
matrícula e nos documentos apresentados para registro, existindo correlação direta com o art. 176 da Lei
de Registros Públicos, que prevê como requisito da matrícula a identificação do imóvel, que será feita com
indicação, "se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação e de suas
características, confrontações, localização e área". Tal condição está suficientemente atendida pelo
registro de nº 202 e a exigência aparentemente impunha aos contratantes a realização de nova planta do
imóvel, com levantamento topográfico e definição de limites já consolidados pelo tempo.

Analisando hipóteses de confronto entre estes princípios, George Takeda assinala que
diante da possibilidade de não realizar o ato atendendo ao princípio específico da especialidade objetiva,
mas existindo a possibilidade de atender ao princípio da segurança jurídica, deve o delegatário optar por
esta última alternativa, pois não podem ocorrer lacunas que tornem ineficaz a existência do sistema de
registro, afirmando que "a única coisa que justificaria a não prática do ato seria o desatendimento do
princípio da segurança jurídica", pois a recusa do ato pode representar um "risco à segurança jurídica
bem maior do que existiria caso fosse registrado". 

Na hipótese, caso registrada a escritura pública sem a exigência da nota devolutiva, o
imóvel passaria a ter gravada a existência de uma servidão de passagem, apontando claramente a



existência de uma linha de transmissão em seu curso, com coordenadas definidas dentro dos limites já
existentes, possibilitando aos envolvidos em posterior alienação o pleno conhecimento de todas as
circunstâncias que envolvem aquele imóvel, sobretudo da relevância dessa servidão, que restringe
efetivamente a área útil do imóvel.

Importa destacar ainda que o próprio delegatário apresentou manifestação assentindo
com a propositura da recorrente apresentada nas razões de recurso, indicando a "aceitação da
apresentação, como escrito público que se prestende qualificar, de uma simples planta e um memorial
descritivo da área que será objeto desta servidão, promovendo-se seu arquivamento para eventual
consulta de interessado".

Diante do exposto, dou provimento ao recurso apresentado por Energisa Rondônia
Distribuidora de Energia S/A em sede de suscitação de dúvida, para reformar a decisão de ID 1564593,
tornando prescindíveis as condições da Nota de Exigência de nº 045/2019, possibilitando a anotação da
planta e memorial descritivo da servidão de passagem, assegurando a segurança jurídica e publicidade
desta condição.

Diante da extensão da linha de transmissão (51km) e da probabilidade de casos análogos,
nos termos do art. 115 das DGE, confiro tratamento uniforme à questão e determino o encaminhamento
desta decisão aos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado de Rondônia para fins de efeito normativo.

Sem custas.
 

Desembargador Valdeci Castellar Citon
Corregedor-Geral da Justiça
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