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DECISÃO - CGJ Nº 676/2020

Vistos.
Trata-se de apelação em procedimento de dúvida apresentada por Pemaza Distribuidora

de Autopeças e Pneus Ltda, em face da decisão do Juízo Corregedor Permanente das Serventias
Extrajudiciais da Comarca de Presidente Médici, que não acolheu a dúvida suscitada quanto
a procedimento adotado pelo Tabelionato de Protestos e Títulos, Serviços de Registros de Imóveis, Títulos
e Documentos desta Comarca de Presidente Médici.

A questão em discussão está relacionada à cobrança de emolumentos pelo referido
Tabelionato, porquanto a empresa PEMAZA, que participava do capital social da Agromaza na razão de
72,20% (Setenta e dois, vírgula vinte centésimos) por cento e que, após deliberação em Assembleia Geral
Extraordinária, realizada no dia 28.02.2018, incorporou todo o patrimônio da empresa Agromaza. Nesse
contexto, o CNPJ desta empresa não sofreu alteração, mas tão somente sua razão social para "Pemaza
Distribuidora de Autopeças e Pneus Ltda".

Após esta operação, buscou-se a regularização dos imóveis outrora registrados em nome
da empresa Agromaza, sendo apresentado pedido para mera averbação, todavia ao avaliar o requerimento
do recorrente frente às normas que regem a atividade registral no Estado de Rondônia o responsável pelo
Registro de Imóveis compreendeu que não era possível realizar apenas a averbação, sendo necessário o
registro.

Diante da grande diferença de ônus dessas classes de anotações, o requerente apresenta
recurso, pois o Juízo da origem decidiu que o procedimento está correto, argumentando que o ato é de
averbação, apontando como fundamento o Artigo 234, da Lei nº. 6.404/76 (Lei das S/A) e decisão do
Colégio Registral do Rio Grande do Sul.

É o relatório. Decido.
A questão em discussão não demanda maiores debates, porquanto a regra estabelecida

neste Tribunal por intermédio das Diretrizes Gerais Extrajudiciais é clara ao indicar que a incorporação de
sociedades é causa que exige o registro. Cito o trecho da norma:

 
Art. 912. No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos (Art.
167, Lei 6.015/73): I – o registro: [...]
22) da fusão, cisão e incorporação de sociedades (Arts. 220 e ss, Lei n.
6.404/76) (Livro 2);

 
Essas Diretrizes possuem plena compatibilidade com a Lei 6.015/1973 (Lei de Registros

Públicos), que possui redação praticamente idêntica, sendo este o fundamento adotado na decisão do Juízo
Corregedor Permanente, que mencionou expressamente o art. 167 da Lei de Registros Públicos.

Não desconheço da decisão do Colégio Registral do Rio Grande do Sul trazida nas
razões de recurso da recorrente, todavia aquela decisão não tem caráter vinculante para os demais
Tribunais, que possuem autonomia para estabelecer regras de funcionamento das serventias extrajudiciais.

No caso dos autos, ocorreu de forma clara a transferência de titularidade do direito real,
passando da empresa Agromaza para a empresa Pemaza, porquanto no sistema jurídico brasileiro a
tradição imobiliária ocorre formalmente pelo ato de registro em Cartório de Registro de Imóveis.
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Nesse tema, José Edwaldo Tavares Borba, afirma que:
 

Os atos de incorporação, fusão e cisão devem ser arquivados na junta
comercial e ainda publicados.
Como essas operações envolvem transmissão de bens, nos registros de
propriedade respectivos, inclusive no registro de imóveis, deve-se
promover não a simples averbação enunciada na lei (art. 234), mas o
registro efetivo, já que se trata de uma transmissão.
O documento hábil para o registro é a certidão passada pelo registro
do comércio, com esteio nas atas arquivadas.
(BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 10. ed. rev.,
aum., e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.498-499)
 

Nicolau Balbino Filho, em sua obra "Registro de imóveis: doutrina, prática e
jurisprudência." (12. ed. São Paulo: Saraiva, 2007), assinala que toda a transferência de imóveis destinada
a formar o capital social tem natureza de transferência de direito real. Por fim, cito ainda Walter Ceneviva
(Lei dos registros públicos comentada. 16. ed. 2005) para o qual a opção acertada para a hipótese dos
autos é o registro e não a averbação.

Diante destes fundamentos, nego provimento ao recurso apresentado por Pemaza S/A,
mantendo integralmente a decisão da Juíza Corregedora Permanente da Comarca de Presidente Médici.

Considerando a lista extensa de imóveis mencionados na Ata da Assembleia Geral
Extraordinária (ID 9845948) que determinou a incorporação dos imóveis ao patrimônio da Pemaza S/A,
atribuo efeito normativo a esta decisão, que deverá ser remetida aos Cartórios de Registro de Imóveis do
Estado de Rondônia.

 
 

Desembargador Valdeci Castellar Citon
Corregedor-Geral da Justiça
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