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Vistos.
 
Trata-se de Recurso Administrativo em procedimento de suscitação de dúvida interposto

por Roberto Caldas Agropecuária e Transportes Ltda, no qual busca reformar a decisão do Juízo
Corregedor Permanente das Serventias Extrajudiciais da Comarca de Colorado do Oeste, que julgou
válido o procedimento do Delegatário do Serviço do Registro de Imóveis da Comarca de Colorado de
Oeste, Nafé de Jesus Oliveira, que indeferiu o pedido de averbação do georreferenciamento do imóvel
denominado lote 04, da gleba 01-A, setor Riberalta, Gleba Guaporé, do Projeto Fundiário Guajará
Mirim/RO, matrícula n. 1.069 do livro 2-RG, em razão da ausência de legitimidade do recorrente, posto
que o titular do domínio do imóvel é o Banco do Brasil S/A, que o adjudicou em leilão.

Em suas razões de apelação o impugnante assevera tem legitimidade e interesse para
realizar e averbar georreferenciamento do imóvel, pois grande parte da área real foi subtraída, requerendo
a diferença da área não adjudicada. Afirma que o georreferenciamento que apresentou junto ao cartório de
imóveis foi certificado pelo SIGEF e indicaria para diferença entre a área real do imóvel existente e a que
consta na matrícula, não sendo aquele documento questionado pelas autoridades competentes para a sua
conferência.

Esclarece ainda que contratou a realização do georreferenciamento antes da carta de
adjudicação do imóvel pelo exequente de processo judicial, no caso o Banco do Brasil, mas que por
orientação do registrador aguardou-se a formalização do pedido apenas após a carta de adjudicação.

Narra então que o interesse do recorrente advém da controvérsia judicial ainda não
transitada em julgado relacionados à arrematação do imóvel e outros contíguos, pelo Banco do Brasil S/A
e que a diferença entre a área constante da matrícula adjudicada e aquela apontada no georreferenciamento
reverte-se em favor do recorrente, pois a área total dos imóveis adjudicada é de 6.154,2417ha (seis mil,
cento e cinquenta e quatro hectares, vinte e quatro ares e dezessete centiares).

Por sua vez, o georreferenciamento indicou área de 7.013,5286ha (sete mil, treze
hectares, cinquenta e dois ares e oitenta e seis centiares). Desta diferença, 163 (cento e sessenta e três
hectares) referem-se à matrícula objeto deste recurso, representando grande repercussão financeira diante
do valor médio do hectare avaliado.

Requer então o provimento do apelo para declarar a legitimidade e interesse da terceira
interessada, ora recorrente, ROBERTO CALDAS AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA, antiga
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proprietária do imóvel objeto de arrematação pelo Banco do Brasil, determinando o registro do
georreferenciamento, realizando anteriormente a transferência do imóvel, junto à matrícula do imóvel
denominado de Lote 04, setor Ribeiralta, Gleba Guaporé, Gleba 01-A, do Projeto Fundiário Guajará
Mirim/RO, matrícula n. 1.069, consequentemente, reformando a sentença proferido pelo juízo de primeiro
grau para julgar improcedente o procedimento de dúvidas.

Após intimado, o recorrido apresentou petição justificando a sua não manifestação (ID
14087823).

Mesma providência foi adotada pelo Ministério Público.
Em razão do uso do PJ-e para trâmite dos autos, estes foram distribuídos erroneamente

no âmbito das Câmaras Cíveis e somente após a percepção do erro, encaminhados a esta Corregedoria.
Devido ao grande lapso temporal entre o julgamento pelo Corregedor Permanente da Comarca e a efetiva
conclusão ao gabinete da CGJ, determinei a intimação do recorrente para informar se ainda possui
interesse recursal (ID 1824450).Sobreveio então manifestação pela extinção do feito, sem julgamento do
mérito, em razão da perda do objeto.

 
É o relatório. Decido.
 
De início, destaco que o longo lapso temporal entre a apresentação do recurso perante o

Juízo de origem e o efetivo julgamento nesta Corregedoria se deve ao uso sistema PJ-e para trâmite do
processo, o que resultou no encaminhamento, pelo fluxo ordinário, às Câmaras Cíveis, sendo descoberto o
erro de distribuição tardiamente.

Quanto à manifestação de perda do objeto, vejo que a parte que a alega não trouxe
elementos aptos a caraterizar este fenômeno processual, sequer indicando por qual motivo ela ocorreu, o
que impede a extinção do processo na forma pretendida, motivo pelo qual prossigo no julgamento.

Conforme relatado, o objeto deste recurso destina-se a definir se o recorrente possui
interesse para requerer o georreferenciamento de imóvel que lhe pertencia e que fora adjudicado em sede
de processo judicial pelo exequente.

Avaliando as razões de recurso frente às provas contidas nos autos, compreendo que não
assiste razão ao recorrente, pois seu interesse sobre os direitos reais do imóvel deixou de existir com a
adjudicação realizada pelo exequente Banco do Brasil S/A.

É incontroverso que a pretensão do requerente é o uso do georreferenciamento para a
aquisição, como que por acessão, posto que há diferença entre a área contida na matrícula do imóvel junto
ao cartório e aquela georreferenciada. Todavia, embora narre esta circunstância, não há como reconhecer
seu interesse para fins indenizatórios nesta via, porquanto compreende-se como interessados na averbação
destas novas medidas, o adjudicante e novo detentor do domínio e, eventualmente, os confrontantes caso
exista a alteração de limites das divisas.

Cito breve lição da doutrina sobre a retificação pretendida:

 

Em primeiro lugar, deve-se destacar que a retificação não é uma forma
adequada para a aquisição de áreas novas a qualquer título; o que pode
ocorrer é a verificação de que a área verdadeira do imóvel é diferente
da constante da matrícula por algum erro cometido sobre ela, e neste
caso a correção deste erro pode vir a demonstrar que a área do imóvel
sempre foi maior do que a constante na sua matrícula, o que, para ser
corrigido, ensejará o aumento da área constante no registro.” (SERRA,
MÁRCIO GUERRA. Registro de Imóveis III: Procedimentos
Especiais, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 29.

 



Eventual irresignação do recorrente deve ser discutida no campo próprio, judicialmente,
porquanto as formalidades cartorárias necessárias foram estritamente cumpridas, sendo adjudicado o bem
constante da matrícula, definição que é mais abrangente que a área por si só. 

Ademais, conforme exposto no documento de ID 10554903 (PJ-e), página 2 e seguintes,
na realização do levantamento topográfico da propriedade para fins de aferição de área degradada, o
requerente afirmou ser proprietário de 6.154,2417 ha e não a área total de 7.013,86 ha. No mesmo
documento, consta que “os acréscimos verificados sobre a superfície perimetral, aconteceram nos limites
entre a propriedade e O Rio Guaporé e das Propriedades com o Rio Escondido, visto que em ambos os
Rios, suas margens era alagadas e que não permitiam o acesso aos barrancos dos seus leitos, pelo
processo terrestre em datas indicadas de 29/03/1984, quando as Normas para Medições atendiam à
Instrução nº 20 do INCRA à época, e os processos eram outros mais rudimentares que os atuais”.

Logo, fica evidenciado que a alteração de limites não ocorreu de forma a tornar
necessário o registro do georreferenciamento, tratando-se de uma faixa de terra limítrofe aos Rios Guaporé
e Escondido, ocorrendo então um instituto assemelhado à acessão, porquanto na época do recorte da
Gleba, em 1984, os métodos utilizados tinham limitações que poderiam representar diferenças agora
descobertas.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a decisão do
Juiz Corregedor Permanente das Serventias Extrajudiciais da Comarca de Colorado do Oeste,
reconhecendo a inexistência de legitimidade do recorrente para o registro do georreferenciamento.

Custas pelo recorrente.
Cientifiquem-se a empresa recorrente e Nafé de Jesus Oliveira, Delegatário do Serviço

do Registro de Imóveis de Colorado do Oeste/RO.
Com as baixas e comunicações pertinentes, arquive-se.
 
 

Desembargador Valdeci Castellar Citon
Corregedor-Geral da Justiça
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