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Portaria Presidência Nº 1221/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116 de 27/06/2018,
Considerando o que consta no processo eletrônico SEI n. 0010733-34.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
EXCLUIR o servidor JOSÉ BASTOS RIBEIRO NETO, cadastro 206593-2, da Portaria Presidência n. 1036/2019 (1237260), 

disponibilizada no DJE n. 104, de 6/6/2019, que concedeu o equivalente a 1 ½ (uma e meia) diária pelo deslocamento às comarcas de 
Ariquemes e Cacoal (RO), para fiscalização das obras de conclusão da construção do novo fórum de Ariquemes e reforma e adequação do 
novo fórum de Cacoal, no período de 17 a 18/6/2019, mantendo-se inalterado os demais termos da portaria.

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Desembargador (a), em 
01/07/2019, às 12:27, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1273506e o 
código CRC C837B5B1.

Portaria Presidência Nº 1223/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116 de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0007894-70.2018.8.22.8000
R E S O L V E:
ALTERAR os termos da Portaria Secretaria-Geral n. 508/2018 (0648371), disponibilizada no DJE n. 70, de 17/4/2018, referente ao 

deslocamento do servidor, ADEMIR TOBAR, cadastro 003321-9, à comarca de Porto Velho/RO, para participação do Módulo I do Projeto de 
Preparação para Aposentadoria, nos seguintes termos, mantendo-se inalterado os demais termos da Portaria.

Para onde se lê: 
“no período de 2 a 5/5/2018”
Leia-se: 
“no período de 2 a 4/5/2018”
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Desembargador (a), em 
01/07/2019, às 12:27, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1273660e o 
código CRC A02246C3.

CORREGEDORIA-GERAL 

DECISÃO

Decisão - CGJ Nº 267/2019
Processo: 0001662-33.2019.8.22.8800
Origem: 7001598-28.2017.8.22.0019
Classe: Dúvida – Apelação.
Requerente: Henrique Mitsuharu Suganuma.
Interessado: Oficial do Registro de Imóveis da comarca de Machadinho D’Oeste.
Relator: Corregedor-Geral de Justiça.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por Henrique Mitsuharu Suganuma em face da decisão do Juiz Corregedor Permanente 

da comarca de Machadinho D’Oeste - Vara Única ID (1204776 – fls. 02/03), que julgou procedente o procedimento de dúvida reconhecendo 
o óbice registrário.

Em suas razões recursais ID (1204773), o apelante destacou que protocolizou junto ao registro de imóveis de Machadinho D’Oeste 
duas escrituras de venda e compra, as quais foram prenotadas sob os nº 16.916 e nº 16.917, com a exigência de que fosse apresentado o 
recolhimento do tributo devido pela cessão do direito de compra e venda.
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Esclareceu que nas matrículas dos imóveis objetos das mencionadas escrituras havia um registro de promessa de venda e compra 
e que a venda definitiva não foi feita ao compromissário comprador e sim a um terceiro, comparecendo o compromissário comprador como 
anuente nas escrituras, abdicando da expectativa de direito, concordando que os imóveis fossem vendidos a terceiro.

Menciona que a registradora de Machadinho D’Oeste entendeu tratar-se de uma cessão de promessa de venda e compra e está 
exigindo o ITBI desta transferência. Comenta que na fundamentação da sentença ficou expresso que na expectativa de direitos não incide 
ITBI, ou seja, que na promessa de venda e compra não incide o imposto.

Diz que a registradora manteve a exigência, posto que a sentença julgou procedente a dúvida, mas esclareceu que o ITBI é devido 
somente na venda e compra pelo comprador/suscitante.

Requer o reconhecimento da não incidência de ITBI na promessa de venda e compra e na sua cessão, além de determinar que a 
registradora se abstenha de exigir o mencionado imposto sobre a promessa de venda e compra e sua cessão.

Encaminhado ao parquet ID (1250882), posicionou-se pela desnecessidade de atuação no feito - ID (1265314).
É o relatório.
Examinados. Decido.
De início, registro que o recurso apresentado será apreciado em decisão monocrática, a teor do que prevê o art. 139, XXXII, do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Art. 139. Além de outras atribuições decorrentes da lei e deste Regimento, compete ao Corregedor-Geral da Justiça:
I – (...);
XXXII – decidir, em caráter final, sobre recursos interpostos contra as decisões dos juízes corregedores permanentes em matéria de 

suscitação de dúvida, invertida ou não. (AC) (Acrescentado pelo Assento Regimental n. 1/2019)
Passo análise do recurso.
Verifica-se dos autos que o apelante protocolizou sob os nºs 16.916 e 16.917 junto ao Ofício de Imóveis da comarca de Machadinho 

D’Oeste, para registro, duas escrituras públicas de venda e compra ID (1270553 – fls. 29/34 e 36/41).
A primeira escritura pública (fls. 29/34) tem como partes – vendedores: Jovelino de Freitas Pereira e sua esposa e comprador: o 

apelante, e, a segunda escritura pública (fls. 36/41) tem como partes – vendedores: Izaias Pinheiro da Silva e sua esposa e comprador: o 
apelante. Nas duas escrituras constou como anuentes Nilson Akira Suganuma e sua esposa Edineis Rodrigues e Silva Suganuma.

Ambos os imóveis objetos das escrituras são oriundos dos registros junto ao serventia de Registro de Imóveis da comarca de Jaru/
RO, respectivamente sob as matrículas nº. 3.567 e nº. 3.563, ambas do livro 2.

Após qualificação registral realizado na serventia de Machadinho D’Oeste, foi gerado as notas de exigências de nº. 158/2017 e 
159/2017 ID (1270553 – fls. 28 e 35) solicitando para o registro a “apresentação de comprovante do recolhimento do tributo devido pela 
cessão do direito de compra e venda”.

A razão da mencionada exigência, segundo consta dos autos ID (1270553 – fls. 12/13) é a existência de averbação na matrícula 
dos imóveis de promessa de compra e venda ao promitente anuente Nilson Akira Suganuma e sua esposa Edineis Rodrigues e Silva 
Suganuma.

Assim, a registradora de Machadinho D’Oeste diante da anuência/cessão de Nilson e sua esposa relativo ao direito real averbado na 
matrícula do imóvel (compromisso de promessa de venda e compra) exigiu para o registro das escrituras o recolhimento do imposto.

Equivocadamente, o juízo a quo na sentença ID (1204776), mesmo relatando que o caso envolvia promessa de compra e venda 
e a cessão desta promessa (direito real), entendeu e fundamentou sua decisão que a recursa foi acertada porque a transferência dos 
imóveis objeto das escrituras públicas se faz necessário o recolhimento do imposto ITBI, ou seja, decidiu sobre a transferência dos imóveis 
incide ITBI e não sobre o objeto da dúvida referente ao direito real averbado nas matrículas, se em relação a anuência/cessão (cessão do 
compromisso da promessa de compra e venda) está ou não correto a exigência da registradora do recolhimento do ITBI.

Eis o fundamento da sentença:
No presente caso, após analisar detidamente os autos, verifico que a recusa de registro foi acertada, porquanto os negócios jurídicos 

praticados, formalizados por meio das respectivas escrituras públicas, consistem na efetiva alienação de bem imóvel, fato gerador suficiente 
para a incidência da exação tributária.

Extrai-se dos autos que o suscitado requereu o registro dos títulos identificados como escritura de compra de venda, conforme 
o seguinte: 1. escritura 01: a) vendedor: Jovelino de Freitas Pereira e Adelina Pereira de Carvalho; b) comprador: Henrique Mitsuharu 
Suganuma; c) objeto: lote de Terra Rural n° 18 da gleba 09 do projeto fundiário de Jaru Ouro Preto, setor Anary, Situado no município do do 
Vale do Anari /RO com área de 50,0383 ha, registrado sob a matrícula n° 3.567, L -2.; 2. escritura 02: a) vendedor: Izaias Pinheiro da Silva e 
sua esposa; b) comprador Henrique Mitsuharu Suganuma; c) objeto: imóvel rural situado no Município do Vale do Anari, registrado no Ofício 
de Registro de Imóveis da Comarca de Jaru, sob a matrícula 3.563, L-2, lote de Terras Rurais n°03, Gleba 09, Projeto fundiário Jaru Ouro 
Preto, Setor Anary, com área de 49.5024 ha.

Sobre o tema, a Constituição Federal (art. 156, inciso II) aponta os casos nos quais compete ao município instituir impostos sobre 
transmissão inter vivos, a qualquer título por ato oneroso, bem como prevê as exceções à norma (contratos de garantia e cessão de direitos 
e sua aquisição).

Assim, resta claro que havendo mera expectativa ou promessa para futura aquisição de fato do bem, não haverá incidência do 
referido imposto, haja vista que os tributos só serão devidos na ocorrência do fato gerador, qual seja: a transferência da propriedade e não, 
mera expectativa de direito.

A transferência da propriedade imóvel ocorre mediante a registro de título translativo no Registro de Imóveis, conforme dispõe o caput 
do art. 1.245 do Código Civil.

No presente caso, dessume-se das escrituras apresentadas que os bens imóveis foram efetivamente vendidos ao comprador/
suscitante, mediante o pagamento integral do preço e recebimento imediato da posse, do domínio, e dos direitos e ações respectivas, de 
sorte que houve, pois, a incidência do fato gerador do ITBI.
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Ante o exposto, julgo procedente a dúvida suscitada pelo Cartório de Registro de Imóveis de Machadinho do Oeste - RO, reconhecendo 
o óbice registrário. (g.n.)

Com a vigência do atual Código Civil há agora a possibilidade do promitente comprador do imóvel averbar/registrar no folio registral 
a promessa de compra e venda feita por contrato ou por escritura pública, no momento em que foi inserido o direito nos direitos reais (art. 
1.225, VII), sendo esse direito disciplinado nos arts. 1.417 e 1.418:

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou 
particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos 
deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver 
recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Como visto, o legislador, ciente da evolução legislativa na proteção do promitente comprador, cônscio também das divergências 
doutrinárias e jurisprudenciais atinentes à promessa de compra e venda, andou bem ao trazer para o rol dos direitos reais o direito do 
promitente comprador do imóvel, espancando, com as regras domiciliadas nos arts. 1.417 e 1.418, as controvérsias sobre a classificação do 
direito real em questão e sobre a adjudicação compulsória.

Nesse passo, como se pode observa do art. 1.417 do Código Civil já destacado, o titular do direito real à aquisição é aquele que 
averbou/registrou na matrícula do bem no registro de imóveis o instrumento de promessa de compra e venda, ou seja, que tinha o direito real 
e poderia exigir dos vendedores ou de terceiros (adjudicação compulsória) a outorgada de escritura pública era os ao promitentes anuentes 
Nilson Akira Suganuma e sua esposa Edineis Rodrigues e Silva Suganuma.

Logo, perfeito que ambos figurassem como anuentes na transferência formalizada pelas escrituras que foram protocolizadas no folio 
imobiliário, considerando o registro da promessa de compra e venda já mencionada e os arts. 467 a 471 do Código Civil:

Art. 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir 
os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes.

Art. 468. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de cinco dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido 
estipulado.

Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o 
contrato.

Art. 469. A pessoa, nomeada de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes 
do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado.

Art. 470. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários:
I - se não houver indicação de pessoa, ou se o nomeado se recusar a aceitá-la;
II - se a pessoa nomeada era insolvente, e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação.
Art. 471. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os 

contratantes originários.
Trata-se de possibilidade legal nos compromissos de compra e venda de imóveis, nos quais o compromissário comprador reserva 

a si a opção de receber a escritura definitiva ou de indicar terceiro para nela figurar como adquirente e, pode ser utilizada para evitar 
despesas com nova alienação, nos casos de bens adquiridos com o propósito de revenda, com a simples intermediação do que figura como 
adquirente, exatamente como ocorrido na hipótese.

Assim, não há dúvidas de que a cláusula é plenamente aplicável aos compromissos de compra e venda de imóveis e não há óbice à 
sua adoção. Equivale tal espécie de contrato a verdadeira cessão dos direitos do promitente comprador, à qual anui o promitente vendedor 
no momento da celebração do pacto.

Efetivamente, ao constituir a promessa de compra e venda direito real sobre coisa alheia com o registro, tal direito passa a integrar 
o patrimônio do credor, e a substituição deste na relação contratual, com a consequente alteração do titular do direito real (oponível erga 
omnes), consuma cessão de direitos.

Vale mencionar, ainda, que este promitente comprador de um imóvel é titular de um direito obrigacional (um crédito), posto que 
somente será proprietário por negócio jurídico, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, depois do registro da escritura pública, cuja outorga 
o promitente vendedor se obrigou após receber o preço. Sendo o crédito, no caso o direito de receber a escritura, um bem patrimonial, 
obviamente é passível de transferência.

A essa transferência dá-se o nome de cessão de crédito, que nada mais é que o negócio jurídico em que uma parte transfere a outra 
seus direitos de caráter obrigacional (o direito de receber a escritura), independentemente da vontade do devedor (o promitente vendedor 
que, depois de receber o preço, se obriga à outorga da escritura).

A cessão de crédito é instituto análogo à compra e venda. Todavia, esta possui como objeto bens corpóreos, materiais, enquanto que 
a cessão de crédito possui como objeto os bens incorpóreos, imateriais (os créditos).

Nos termos do art. 348, do Código Civil, é possível afirmar que cessionário se sub-roga nos direitos do cedente.
Posta assim a questão, curial concluir que a legitimidade para responder pela negativa de outorga da escritura é exclusiva do 

promitente vendedor, titular do domínio, e não dos cedentes, os quais figuram como anuentes na escritura.
Só o titular do domínio pode cumprir a obrigação – não os cedentes - de tal sorte que só ele deve figurar no pólo passivo. Apenas 

uma ressalva, nas hipóteses em que o instrumento de cessão estiver registrado, a anuência do cedente é imprescindível e sua presença, 
conseguintemente, inafastável, posto que, em razão do princípio da continuidade, deve anuir na escritura.

O registrador deverá, na qualificação do título, verificar o respeito aos princípios da especialidade e continuidade, e se estão 
preenchidos todos os demais requisitos para uma qualificação positiva, e especialmente à apresentação dos documentos exigidos pela Lei 
7.433/85, seja o instrumento público ou particular, posto que ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.

Constituindo o direito do promitente comprador direito real de crédito, que se adquire com o registro, a sua transmissão, a título 
gratuito ou oneroso, não importa em fato gerador do tributo.
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Não há de se olvidar que de acordo com o artigo 156, inciso II, da CF/88, o ITBI tem como fato gerador a “transmissão ‘inter vivos’, a 
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física”.

Já o art. 1.245 do Código Civil estabelece que a propriedade entre vivos se transfere “mediante o registro do título translativo no 
Registro de Imóveis” e, no seu parágrafo 1º, dispõe que “Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido 
como dono do imóvel”

Frise-se que o fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel motivo pelo qual não incide 
referida exação sobre a cessão da promessa de compra e venda.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. ITBI. 

Não há fato gerador de ITBI sem que haja a efetiva transmissão do bem imóvel ou do direito real, situação que se amolda ao caso presente, 
onde havia apenas uma promessa de compra e venda que restou rescindida por distrato. Acertada a sentença que concedeu a segurança 
determinando que o apelante se abstivesse de exigir o pagamento do imposto. Precedentes deste Órgão Fracionário e da Suprema Corte. 
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E CONFIRMARAM A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME. (AC. 70055169429, 
2ª Câmara, TJRS, Rel. Laura Louzada Jaccottet, j. 31/7/2013).

Nesse passo, não restando caracterizada a transmissão da propriedade, mediante transcrição no registro de imóveis, não há falar em 
exigência de pagamento do imposto - ITBI.

Diante do exposto, reformo a sentença para julgar IMPROCEDENTE A PRESENTE DÚVIDA, determinando que a Registradora da 
serventia de Registro de Imóveis da comarca de Machadinho D’Oeste proceda os registros das escrituras sem a exigência de recolhimento 
do ITBI sobre a cessão do direito de compra e venda.

Intime-se.
Publique-se.
Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos.
Porto Velho, 01 de julho de 2019.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral de Justiça

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ, Corregedor (a) Geral da Justiça, em 
01/07/2019, às 09:56, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1275147e o 
código CRC 02DDABEB.

SECRETARIA GERAL

PORTARIAS

Portaria Secretaria-Geral Nº 189/2019
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são 

conferidas pela Portaria Presidência n. 392/2019 (1104543), disponibilizada no DJE n. 56 de 26/3/2019,
Considerando o que consta na Instrução n. 018/2019-PR, publicada no DJE n. 053, de 21/03/2019.
Considerando o que consta na Solicitação de Suprimento de Fundos - SSF, datada de 04/06/2019, protocolo SEI n. 0010016-

22.2019.8.22.8000
R E S O L V E:
CONCEDER Suprimento de Fundos ao servidor CLEITON NERIS DE OLIVEIRA, cadastro 203416-6, Auxiliar Operacional, na 

especialidade de Serviços Gerais, Padrão 20, exercendo a função gratificada de Serviço Especial I - FG5, do Gabinete da Secretaria 
Administrativa, lotado na Administração do Edifício Sede/DISEG/DEPAD, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), correndo as despesas por 
conta do presente exercício.

R E C U R S O:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) e 3.3.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para Atividade 02.122.2067.2223 – 
Manter a Administração do PJRO, para atender à Administração do Edifício Sede.

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, Secretário-Geral do 
Tribunal de Justiça, em 01/07/2019, às 09:24, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1265604e o 
código CRC 29EDE5F3.


