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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0001633-97.2015.8.15.0981.
ORIGEM: 2ª. Vara da Comarca de Queimadas.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: GR PAR – Investimentos e Participações Ltda.
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EMENTA:  SUSCITAÇÃO  DE  DÚVIDA.  CONTRATO  DE  PERMUTA.
REGISTRO CARTORÁRIO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO BEM E QUANTO
AOS  PROPRIETÁRIOS.  PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  DEVER  DE
OBSERVÂNCIA  DOS  PRINCÍPIOS  DA  CONTINUIDADE  E  DA
ESPECIALIDADE REGISTRAIS. INTELIGÊNCIA DOS ART. 176, §1º., II, 3, A,
195 E 237, DA LEI N. 6.015/1973. DESPROVIMENTO.

1. Do Princípio da Continuidade Registral decorre a assertiva de que deve existir,
em relação a cada imóvel, uma cadeia sequenciada e ininterrupta de titularidade, de
modo a não ser possível o registro ou a averbação de um direito se o outorgante dele
não figurar no registro como seu titular.

2. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o
oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a
sua natureza, para manter a continuidade do registro. Inteligência dos art. 176, §1º.,
II, 3, a, 195 e 237, da Lei n. 6.015/1973.

3.  Ante a incidência do Princípio da Especialidade,  o imóvel rural,  para fins de
qualquer  registro  público,  deve  ser  identificado  mediante  a  indicação  de  suas
características e confrontações, localização, área e denominação, código e dados
constantes do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1123850/RS.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  às
Apelações  n.  0001633-97.2015.8.15.0981,  no  Procedimento  de  Suscitação  de
Dúvida em que figuram como Apelante a GR PAR – Investimentos e Participações
Ltda. e como Apelada a Oficiala de Registros Públicos da Comarca de Queimadas,
Maria das Neves Ramos Vital Ribeiro.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação
interposta  por  GR  PAR  –  Investimentos  e  Participações  Ltda.  e  negar-lhe
provimento.

VOTO.

GR  PAR  –  Investimentos  e  Participações  Ltda. interpôs  Apelação
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª. Vara da Comarca de Queimadas, nos
autos  do  Procedimento  de  Suscitação  de  Dúvida  deflagrado  pela  Oficiala  de



Registros Públicos da Comarca de Queimadas, Maria das Neves Ramos Vital
Ribeiro,  f.  214/217,  em que  foi  acolhida  a  pretensão  deduzida  pela  Titular  da
referida Serventia Extrajudicial, declarando a impossibilidade de haver o registro
cartorário do Contrato de Permuta constante às f. 06/20-v, ao fundamento de que o
imóvel objeto da avença foi desmembrado em três frações de matrículas distintas e
que não pertencem aos Outorgantes dispostos no Instrumento Contratual, razão pela
qual o título não pode ser registrado.

Em suas razões, f. 220/231, alegou que o imóvel objeto da permuta, cujo
instrumento contratual se pretende registrar, é pertencente a uma pessoa jurídica
integrada pelos Outorgantes e que o fato de o bem haver sido desmembrado em três
frações  com matrículas  diversas  não impede o registro  cartorário  do  título,  não
havendo, portanto, violação ao princípio da especialidade seja em âmbito objetivo
ou subjetivo, pugnando pelo provimento do Apelo e pela reforma da Sentença, para
que a pretensão deduzida pela Titular da Serventia Extrajudicial não seja acolhida.

Contrarrazoando, f. 235/238, a Apelada afirmou que o bem imóvel a ser
permutado não pertence aos Permutantes, razão pela qual o Instrumento Contratual
de Permuta não pode ser objeto de registro cartorário,  sob pena de violação ao
princípio da especialidade subjetiva, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do  Apelo,  f.
247/250, ao argumento de que, ante o loteamento do imóvel e a transferência de sua
propriedade, o título não pode ser objeto de registro cartorário.

É o Relatório.

Considerando que a Apelação foi interposta contra Sentença publicizada
antes  da  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  f.  218,  o  juízo  de
admissibilidade  deve  ser  exercido  com  fundamento  nas  disposições  normativas
processuais vigentes até então, nos termos do Enunciado Administrativo nº. 02 do
STJ1,  pelo  que,  presentes  os  requisitos  exigidos  pelo  Código  revogado,  dela
conheço.

Resulta demonstrado nos autos que a Apelante requereu, em 21 de maio de
2015, o registro cartorário do “Instrumento Particular de Compromisso de Permuta
de  Terreno por  Unidades  Residenciais,  Lotes  Comerciais  e  Industriais,  e  outros
Pactos  Adjetos”,  f.  06/20-v,  subscrito,  em  29  de  junho  de  2011,  por  ela,  na
qualidade de 2ª. Permutante, e por Terezinha de Jesus Nóbrega Gaudêncio, Janine
Gaudêncio  Fonseca,  Simone  Alice  Gaudêncio  Medeiros,  Marconi  Nóbrega
Gaudêncio,  Álvaro  Gaudêncio  Neto,  enquanto  1º.  Permutantes,  em  que  restou
avençada  a  permuta,  por  unidades  residenciais,  do  imóvel  rural  denominado
“Cacimbas”,  medindo  157,3  (cento  e  cinquenta  e  sete  vírgula  três)  hectares,
localizado no Município de Queimadas e registrado sob o n. 913, no livro 3/A, folha
154, do respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

Conforme se verifica da Nota de Devolução de f. 32/34, a Apelada recusou
o registro do título pretendido, ao argumento de que, em 09 de março de 2015, o
imóvel a ser permutado deixou de ser de propriedade dos 1º. Permutantes e passou a

1 STJ,  Enunciado administrativo nº.  02: Aos recursos interpostos  com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões  publicadas até  17 de março de 2016) devem ser  exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.



integrar o patrimônio da Empresa Quatro G Consultoria e Atividade Pecuária Ltda.,
além de haver sido desmembrado em três frações, medindo 75,62 (setenta e cinco
vírgula sessenta e dois), 79,65 (setenta e nove vírgula sessenta e cinco) e 50,40
(cinquenta vírgula quarenta) hectares, registrados no livro 2/P, às f. 95/97, com as
averbações  de  n.  1-5184,  1-5185  e  1-5186,  respectivamente,  nos  termos  das
Certidões de f. 38/40.

A Lei n. 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, prevê, em seu
art. 2372, o Princípio da Continuidade Registral3, do qual decorre a assertiva de que
deve existir, em relação a cada imóvel, uma cadeia sequenciada e ininterrupta de
titularidade, de modo a não ser possível o registro ou a averbação de um direito se o
outorgante dele não figurar no registro como seu titular.

Corroborando a referida assertiva, o art. 195, do mesmo Diploma Legal4,
dispõe  que,  se  o  imóvel  não  estiver  matriculado  ou  registrado  em  nome  do
outorgante,  o  oficial  exigirá  a  prévia  matrícula  e  o  registro  do  título  anterior,
qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. 

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1123850/RS5,
adotou o entendimento de que, ante a incidência do Princípio da Especialidade, o

2 Lei  n.  6.015/1973, Art.  237 - Ainda que o imóvel  esteja  matriculado,  não se fará registro que
dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro.

3 “[...]  3.  O  serviço,  a  função  e  a  atividade  registral  imobiliária  se  norteiam  pelos  princípios
específicos que a regem, entre os quais a especialidade subjetiva: exige-se a perfeita identificação
e qualificação das pessoas nomeadas na matrícula, nos títulos e nos direitos levados a registro.
4. É através da qualificação registraria que o oficial registrador exercita a legalidade, com base em
um juízo prudencial. Nesse sentido, o registrador é o primeiro juiz do título cujo ingresso no fólio
real  é  perseguido.  5.  Ausência  de  dano  moral  na  espécie,  descabida  se  revela  a  pretensão
indenizatória.” (Apelação Cível nº 0007598-56.2013.8.13.0084 (1), 2ª Câmara Cível do TJMG, Rel.
Marcelo Rodrigues. j. 28.09.2016, unânime, Publ. 07.10.2016). 

“6. No que toca à averbação do casamento dos coexecutados, embora entenda que a medida não
compete à exequente, inexiste previsão legal que imponha o registro compulsório da penhora na
matrícula  do  imóvel  sem  as  providências  necessárias.  7. Ao  contrário,  estar-se-ia  ferindo
princípios registrários, entre elas o da continuidade, porquanto restaria sem o encadeamento
perfeito de titularidade, na medida em que somente é possível a inscrição de um direito se o
transmitente constar do fólio real, como forma de conferir ao registro imobiliário a devida
segurança jurídica. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido, somente para determinar a
intimação dos cônjuges dos coexecutados de Adriano e de Vanessa.” (Agravo de Instrumento nº
0007988-96.2013.4.03.0000/SP, 3ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Nery Júnior. j. 17.07.2014,
unânime, DE 22.07.2014).

4 Lei  n.  6.015/1973,  Art.  195  -  Se  o  imóvel  não  estiver  matriculado  ou registrado  em nome do
outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua
natureza, para manter a continuidade do registro.

5 DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
IMÓVEL  RURAL.  INDIVIDUALIZAÇÃO.  MEMORIAL  DESCRITIVO
GEORREFERENCIADO. NECESSIDADE. LEIS 6.015/1973 E 10.267/2001. 1-  O princípio da
especialidade  impõe  que  o  imóvel,  para  efeito  de  registro  público,  seja  plenamente
identificado, a partir de indicações exatas de suas medidas, características e confrontações. 2-
Cabe às partes, tratando-se de ação que versa sobre imóvel rural, informar com precisão os dados
individualizadores  do  bem,  mediante  apresentação  de  memorial  descritivo  que  contenha  as
coordenadas  dos  vértices  definidores  de  seus  limites,  georreferenciadas  ao  Sistema  Geodésico
Brasileiro. Inteligência do art. 225, caput e § 3°, da Lei n. 6.015/1973. 3- Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1123850/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/05/2013,
DJe 27/05/2013).



imóvel rural, para fins de qualquer registro público, deve ser identificado mediante
a  indicação  de  suas  características  e  confrontações,  localização,  área  e
denominação,  código  e  dados  constantes  do  Certificado  de  Cadastro  de  Imóvel
Rural, nos termos do art. 176, §1º., II, 3, a, da Lei n. 6.015/19736.

Na  lide  em  julgamento,  verifica-se  que,  conquanto  o  título  haja  sido
formalizado anteriormente, na data em que foi requerido o seu registro cartorário, o
imóvel  objeto  da  avença,  tal  como  descrito  na  Cláusula  Segunda,  Item  1,  do
Instrumento  Contratual,  f.  08,  não  mais  existia,  porquanto  sua  descrição  não
constava em qualquer matrícula imobiliária da Serventia Extrajudicial, além de não
constar  a averbação, em nome dos Outorgantes,  da propriedade de bem com as
discriminações explicitadas no Contrato.

Ainda  que  se  admita  que  o  somatório  das  três  frações  advindas  do
desmembramento equivalham ao imóvel descrito na Cláusula Segunda, Item 1, do
Instrumento Contratual, f. 08, de modo a afastar a incongruência entre o objeto da
avença e o bem registrado na Serventia Extrajudicial, a titularidade dos bens não é
coincidente,  posto  que,  mesmo  que  os  Outorgantes  sejam os  únicos  sócios  da
empresa Quatro G Consultoria e Atividade Pecuária Ltda., fato que não foi provado
nos  autos,  o  patrimônio  da  pessoa  jurídica  não  se  confunde  com  o  dos  seus
integrantes.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

6 Lei n. 6.015/1973, Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis
e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3.
§  1º  A  escrituração  do  Livro  nº  2  obedecerá  às  seguintes  normas:  […]  II  -  são  requisitos  da
matrícula: […] 3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação: a - se rural, do código do
imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação e de suas características, confrontações,
localização e área; […].


