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INTERESSADO : Corregedoria Permanente dos Cartórios Extrajudiciais- Comarca de Pimenta Bueno
ASSUNTO :  

DECISÃO Nº 11 / 2019 - PIB1CIVGAB/PIB1CIV/PIBCIV/CMPIB

 
Trata-se de Suscitação de Dúvida apresentada pela Registradora de Imóveis de Pimenta Bueno, informando que JAILTON ANTÔNIO 

NOVAES e JANE FRANÇA DE ARAUJO NOVAES apresentaram aos 08.01.2019 Sentença proferida em ação de Usucapião para registro relativa ao
imóvel lote 05, setor 03, quadra 54, localizado neste  Município.

Todavia, o imóvel encontra-se indisponível por força de decisão proferida pelo TRF da Terceira Região datada de 02.05.2018.
É a síntese necessária.
A dúvida deve ser julgada improcedente, tendo em vista que a  usucapião é forma originária de aquisição.  Além disso, porque nela não há

nenhuma transmissão, tanto que não sujeito a recolhimento do ITBI. É a declaração do domínio para quem já detinha  a posse por muitos anos.
Ademais, a sentença transitou em julgado em 21.11.2017.  Portanto, em data anterior a averbação da ordem de indisponibilidade.
Por esta razão, determino que a Registradora comunique ao Juízo que prolatou a decisão que ordenou a indisponibilidade para eventuais

providências que entender cabíveis.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE  dúvida suscitada e determino o registro da sentença mencionada, se atendidos os demais

requisitos legais e normativos, comunicando-se o juízo que decretou a ordem de indisponibilidade.
Comunique-se a Oficial de Registro de Imóveis e ao Corregedor-Geral de Justiça.
Tudo cumprido, arquivem-se.
 

Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE, Juiz (a) de Direito, em 14/05/2019, às 09:49,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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