
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rua José Camacho, nº 585 - CEP 76800-000 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br/corregedoria/

Telefone (69) 3217-1036 - email:cgj@tjro.jus.br

DECISÃO - CGJ Nº 530/2020

Vistos.
 
A Juíza Corregedora-Permanente da Comarca de Nova Brasilândia do Oeste comunicou

a decisão proferida na suscitação de dúvida decorrente da Nota de Exigência nº 132/2019, do Registro
Geral de Imóveis de Nova Brasilândia D'Oeste/RO, nos termos art. 150 das DGE, na qual dispensou o
suscitante da apresentação de comprovante de quitação junto ao INCRA em razão do teor de escritura
pública lavrada em 1993.

Após avaliação do DEPEX (ID's 1425211 e 1684066), sugeriu-se a  avocação do
processo diante da constatação de circunstância que merecia melhor análise no que se refere à
interpretação do art. 167 da Lei de Registros Públicos e a averbação da liberação das condições resolutivas
impostas aos Títulos de Domínio.

De ordem, o Juiz Auxiliar da Corregedoria, Fabiano Pegoraro Franco avocou o processo
(ID 1462971) para nova análise pela Corregedoria-Geral da Justiça e expediu o parecer de ID 1792623, no
qual apontou como correta a Nota de Exigência do Registro Geral de Imóveis de Nova Brasilândia
D'Oeste/RO.

 
É o relatório. Decido.
 
Conforme relatado, o objeto desta avocação é a declaração de validade, ou não, da 

exigência apresentada pelo Registro Geral de Imóveis de Nova Brasilândia D'Oeste/RO, que deixou de
efetuar o registro da "Escritura pública de Divisão Amigável lavrada em 22/05/2019, no Livro 19-E,
Folhas 075/077" do Tabelionato de Notas de Nova Brasilândia do Oeste diante da não comprovação da
quitação do contrato de alienação junto ao INCRA.

Avaliando a questão em sede de suscitação de dúvida, a Corregedora Permanente da
Comarca ponderou que, diante da existência de uma escritura pública, datada de 1993, na qual "há
expressa menção de quitação do título", bem como da fé pública daquele documento, presume-se que não
há mais pendências contratuais junto ao INCRA quando ao adimplemento das obrigações estipuladas em
contrato.

Em que pese os argumentos apresentados na decisão de primeiro grau, vejo que a
exigência apresentada pelo Registro Geral de Imóveis de Nova Brasilândia D'Oeste/RO é adequada,
conforme bem apontado no parece de ID 1792623, tendo em vista a exigência expressa das Diretrizes
Gerais Extrajudiciais:

 
Art. 1.032. Somente serão admitidos a registro (Art. 221, Lei n.
6.015/73):
(...)
§ 7° Para o registro de Contratos de transferência de imóveis rurais
adquiridos do INCRA sob condição resolutiva, o oficial deverá
observar o cumprimento das cláusulas e a quitação do título, fazendo
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constar na matrícula a requerimento do interessado, através de
averbação, o cancelamento devido a satisfação das obrigações.
§ 8° Para o cancelamento da quitação será exigida certidão expedida
pelo INCRA.

 
Ainda que a Escritura Pública indique que foi apresentado o "Comprovante do

pagamento integral do Título Definitivo", as cláusulas resolutivas dos contratos para a destinação de terras
públicas perpassam não apenas pelo cumprimento da ogrigação financeira, mas também por projetos de
produção, por exemplo.

Logo, a certificação pelo INCRA do cumprimento das cláusulas contratuais é
imprescindível para a regularidade do registro do imóvel, pois são justamente nas terras regidas por
cláusulas resolutivas em que ocorrem grande parte dos conflitos de natureza fundiária.

Portanto, ainda que a fé pública apontada no documento indique para o cumprimento da
obrigação de natureza econômica, apenas a emissão de documentos pelo INCRA poderá atestar a
satisfação das condições estabelecidas ao tempo da aquisição originária de forma a permitir o registro na
matrícula.

Sobre a aventada prescrição, utilizada como fundamento complementar pelo Juízo de
origem, assinalo que esta não é uma tese aceita perante os Tribunais, tendo em vista que o registro sem o
cumprimento absoluto das cláusulas resolutivas representaria, a título de comparação, uma usucapião de
imóvel público pela via transversa da prescrição.

Esse cenário desafia a regra de imprescritibilidade dos bens públicos, o que conduz à
exatidão das notas de exigência do Oficial do Registro Imobiliário, que não pode efetuar o registro da
escritura sem a satisfação de todas as exigências das DGE.

Logo, para passar ao domínio privado, o imóvel público deveria passar por todas as
etapas legais, dentre as quais aquela relativa ao INCRA. Cito, para esclarecimento, o decidido pelo TRF-1:

 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO. CANCELAMENTO DE
REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE
CONDIÇÃO RESOLUTIVA EXPRESSA. PROVIMENTO
DECLARATÓRIO. IMPRESCRITIBILIDADE.
1. É incontroverso que do título de propriedade consta cláusula que
prevê, como condição resolutiva, dentre outra, a falta de pagamento
do preço estipulado. Igual forma, não há dúvida, como dá conta o
documento de fls. 13/14, de que o preço não foi pago.
2. Em razão de previsão expressa de cláusula resolutiva opera-se a
extinção do direito, para todos os efeitos, a que ela se opõe, ou seja,
implementada a condição, independentemente de interpelação ou
qualquer outra ação judicial resta extinto o direito.
3. Outrossim, não se pode falar em prescrição da ação, porquanto
contraditório admitir que independe de ação e, ao mesmo tempo,
declarar extinto o direito à ação, com repercussão no próprio direito
de fundo, eis que a prevalecer o decidido na sentença recorrida, estar-
se-ia admitindo a aquisição da propriedade imobiliária de bem público
por via transversa da prescrição.
4. Dou provimento aos recursos de apelação
(TRF – 1ª Região, AC 2004.41.00.002438-7/RO, Relatora Juíza
Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho (Convocada), 4ª Turma,
julgado por unanimidade em 07/12/2009, publicado no e-DJF1 de
21/01/2010, p. 218).

 



Diante do exposto, em sede de avocação, reformo a decisão do Juízo Corregedor-
Permanente da Comarca de Nova Brasilândia do Oeste, julgando improcedente a dúvida e determinando
que o registro da Escritura Pública ocorra somente com a apresentação do termo de cumprimento das
cláusulas contratuais junto ao INCRA.

Por fim, reforço ao Juízo Corregedor-Permanente da Comarca de Nova Brasilândia do
Oeste que está vedado o uso do sistema PJE para tramitação de processos administrativos, a exemplo de
PAD's, Procedimentos de Dúvida e Consultas, conforme já levado a conhecimento pela gestão anterior
desta Corregedoria. Cumpra-se, então o conteúdo da decisão de ID 1140082, consignada no SEI 0000603-
10.2019.8.22.8800.

Intime-se. Cumpra-se.
 

Desembargador Valdeci Castellar Citon
Corregedor-Geral da Justiça
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