
O

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

Âssessona de

RELATÓRIO N° 67/2013
PROCESSO N° 2563185/2008

Em cumprimento ao Despacho n° 3.042/2013, proferido pela

Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo,

comparecemos, nos dias 21 e 22 de agosto de 2013, ao Tabelionato de Notas, de

Protesto de Títulos, Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos, de

Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas,

do Distrito Judiciário de Campinaçu, integrante da Comarca de Minaçu, objetivando

inspecionar as matrículas 391 e 392, que tratam de registros do imóvel denominado

Fazenda Palmeiras do Maranhão, cujo registro anterior foi lavrado no serviço

registrai da Comarca de Uruaçu, sob as matrículas n° 2.809 e 2.810.

De início temos que a matrícula 391, aberta em 18.01.1993, se trata de

uma gleba rural de terras situada na Fazenda Palmeiras do Maranhão, no Município

de Campinaçu, com área de 1.893.90.62 hectares, sendo proprietários, à época,

Vital Rodrigues da Costa Júnior e sua mulher, Silvia Rodrigues Brazão Costa. Em

18.01.1993, os registros e averbações foram transferidos da Matrícula 2.809, do

Registro de Imóveis de Uruaçu para o serviço do distritojudiciário, conforme citado a

seguir:

No R1 foi registrada a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em

19.05.1980, sendo adquirente Vital Rodrigues da Costa Júnior e vendedor o Instituto

de Desenvolvimento Agrário de Goiás-IDAGO. Em seu AV2, foi reproduzida a

averbação da cessão dos direitos conferidos a Ivone Bertola, por Instrumento

Particular de Compromisso de Compra e Venda, passado no dia 29.08.1983.

Continuando, no AV3, foi reproduzida da matrícula 2.809, a cessão de direitos que

Ivone Bertola conferiu, por contrato particular de compromisso de compra e venda, à

Nadir Nélio dos Santos. Posteriormente, no AV4, foi averbada a Escritura Pública de

Desapropriação Amigável, em 23.12.1992, em que parte do imóvel, ou seja, a área
de 705.50.00 hectares, foi adquirida por Furnas Centrais Elétricas S/A. Em
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27.08.1998, no R5, foi registrada a Escritura de Compra e Venda

remanescente do imóvel, ou seja, a área de 1.188.40.62 hectares, que foi adcjt

por Orvalino Mendes da Costa Júnior, por compra feita a Vital Rodrigues da Costa

Júnior e s/m, com interveniência e anuência da cedente Ivone Bertola e da

cessionária Nadir Nélio dos Santos. Pelo seu R6 foi registrada a Escritura de

Compra e Venda, lavrada em 26.11.1998, em que parte do imóvel, ou seja, a área

de 150.00.00 hectares, dentro da área remanescente de 1.188.40.62 hectares,

localizada à margem esquerda do Rio Maranhão, na Barra do Córrego Sucuri, foi

adquirida por João de Assis Mariosa, figurando como vendedor Orvalino Mendes da

Costa Júnior. Registro feito em 07.12.1998. Consta no Av7, a transferência da área

de 258.40.62 hectares a Amândio Celestino Saraiva, conforme desembramento e

seu respectivo registro no R1 da matrícula 1.319, em 04.02.2005.

Já na matrícula 392 temos a descrição de uma gleba rural de terras

situada na Fazenda Palmeiras do Marnhão, com área de 1.848.91.92 hectares,

sendo proprietários José Alberto Brazão e sua mulher, Alease Conceição Arnold

Brazão, sendo o seu registro anterior lavrado no R1 da matrícula 2.810 do Registro

de Imóveis da Comarca de Uruaçu, em 30.05.1980. Foram transportados da

matrícula 2.810 para a 392, do serviço registrai de Campinaçu, os seguintes

registros e averbações: R1- registro da Escritura Pública de Compra e Venda,

constando como comprador José Alberto Brazão e vendedor o IDAGO-Instituto de

Desenvolvimento Agrário de Goiás. Av2-averbação de uma venda a Ivone Bertola,

conforme Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda datado de

29.08.1983. Av3- Ivone Bertola faz cessão de todos os direitos que lhe são

conferidos pelo contrato especificado acima para Nadir Nélio dos Santos.Av4-

averbação de uma Escritura de Desapropriação Amigável, lavrada em 23.12.1992,

de parte do imóvel, ou seja, a área de 1.520.75,00 hectares, adquirida por Furnas

Centrais Elétricas S/A. R5- Escritura de Compra e Venda da parte remanescente do

imóvel, ou seja, a área de 328.16.92 hectares, incluindo os remanescentes ilhados

quando da formação do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa,

adquirida por Edwaldo de Paulo Peres, por compra feita ao Sr. José Alberto Brazão

e sua mulher, com interveniência e anuência da cedente Ivone Bertola e da

cessionária Nadir Nélio dos Santos. R6- registro de uma escritura de compra e

venda lavrada em 30.10.1998, de parte do imóvel, ou seja, área aproximada de

23,87 alqueires, equivalente a mais ou menos 115.53.00 hectares, dentro da área
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remanescente de 328.16.92 hectares, adquirido por João de Assis Mario

compra feita a Edwaldo de Paulo Peres e sua esposa. Registro feito em 07.12

À primeira vista, observa-se que nas duas matrículas citadas, foram

obedecidos os princípios norteadores dos registros públicos, ou sejam, da

legalidade: foram registrados e averbados títulos válidos, eficazes e perfeitos; da

continuidade: títulos contendo informações perfeitamente concidentes com aquelas

constantes da respectiva matrícula sobre as pessoas e bem nela mencionados; da

disponibilidade: transferência apenas dos direitos constituído no registro imobiliário;

da presunção e fé pública; da inscrição e da territorialidade.

Ocorre que o reclamante alega que as matrículas em questão foram

abertas sem respeitar o princípio da legalidade, tendo em vista que a procuração

utilizada para a lavratura da escritura púbtica contem vício que pode resultar na

nulidade do negócio jurídico.

Consubstanciado neste entendimento e em outras alegações, procurou

a justiça, tendo ajuizado 17 (dezessete) processos que discutem propriedade,

confrontações, limitações e área do imóvel citado na inicial destes autos, sendo que

na Ação de Rescisão Contratual que move contra Orvalino Mendes da Costa Júnior,

foi proferida a sentença pelo Dr. José Ricaro Marcos Machado, Juiz de Direito da 6a

Vara Cível desta Capital, em 16.01.2013, julgando parcialmente procedente os

pedidos, declarando rescindido o negócio jurídico e decretada a nulidade da

escritura pública de compra e venda registrada às margens do imóvel caracterizado

sob a matrícula n° 391 ,e ainda condenou o requerido a restituir o valor pago pelos

requerentes.

Ora, se a justiça já se manifestou sobre a pretensão, inclusive com

julgamento que encontra-se em grau de recurso na instância superior, não há que se

falar em interferência administrativa deste Órgão Correícional, para que se cancele

ou desmembre registros públicos que estão sob a guarda jurisdicional. A

determinação, se for o caso, partirá do próprio magistrado que julgou a demanda, é

óbvio.

Apesar desta Corregedoria-Geral da Justiça já tenha se posicionado,

pelo Despacho 2.716/2011, da lavra da Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco,
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à época Corregedora-Geral da Justiça, sobre a discussão definindo queâ,

descrito, identificado e caracterizado o registro de imóvel e latente a discuè
judicial da conjeturada nulidade registrai..."., o reclamante ainda insiste, pelo

expediente de fls. 510/552, no bloqueio e cancelamento administrativamente, das

matrículas mencionadas e, ainda requer que esta Corregedoria determine que se

faça georreferenciamento de glebas envoltas em litígio.

Diante do exposto, conclui-se, mais uma vez, que foge da competência

deste Órgão Correícional, solucionar os conflitos trazidos por estes autos, pois a

matéria já está sendo discutida judicialmente, não só pelo processo acima citado,

como em mais dezesseis que se encontram em tramitação na justiça goiana.

Com referência ao débito apurado pela correição realizada

anteriormente, informamos que, revendo as guias de recolhimento dos valores do

FUNDESP, concluímos que a importância devida foi devidamente paga, conforme

levantamento por nós realizado e as cópias das guias que ainda não foram juntadas

nestes autos, não havendo mais pendência que carece de solução ou mesmo de

providências a serem tomadas.

ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇÃO DA
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 30
de agosto de 2013.

Jhew&Jbp ^w.
Benílde Arruda Dutra Paulo Gouthier Neto

19a Assessora 22° Assessor

Simone Bernardes Nascimento Ribeiro

Assessora
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