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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
nº 1008438-44.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é 
apelante NEWLAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelada 
PAOLA DE CASTRO RIBEIRO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir 
a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e determinaram 
a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de 
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 
MIGUEL BRANDI (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E LUIZ 
ANTONIO COSTA.

São Paulo, 6 de junho de 2017.

José Rubens Queiroz Gomes
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1008438-44.2015.8.26.0625 -Voto nº 3726 - A 2

VOTO Nº 3726
APELAÇÃO Nº 1008438-44.2015.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ - 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1ª INSTÂNCIA: JOSÉ CLAUDIO ABRAHÃO ROSA
APELANTE: NEWLAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADO: PAOLA DE CASTRO RIBEIRO
7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO. Registro de Imóveis. Dúvida. 
Cancelamento de registro de loteamento, 
objeto de expropriação. Ausência de óbice 
legal. Lotes não comercializados e ainda 
não alienados a terceiros. Desnecessária 
a anuência do Estado. Inteligência do 
artigo 23, inciso III, da Lei 6766/79. 
Sentença de procedência com determinação 
de mandado de cancelamento em favor do 
Cartório de Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos de Taubaté. Inconformismo. 
Nulidade da sentença. Não enfrentamento 
da matéria impugnada. Matéria afeta ao 
Conselho Superior da Magistratura. 
Exegese do artigo 16, inciso IV, do 
Regimento Interno deste Tribunal de 
Justiça. Recurso não conhecido, com 
determinação de redistribuição ao E. 
Conselho Superior da Magistratura.

Trata-se de recurso de apelação 

interposto contra a r. sentença de fls. 178/179, que julgou 

procedente o pedido inicial, com expedição de mandado para 

regularização do determinado ao Cartório de Registro de 

Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas 

para cancelar o loteamento Jardim do Lago II.

Inconformada, a apelante suscita 

preliminar de nulidade, afirmando que não foram enfrentadas 

todas as questões postas em debate em sede de Impugnação e, 

no mérito, requer a reforma da sentença, ao que entende ser 

imprescindível sua anuência para o cancelamento do loteamento 
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em questão, apontando, desde logo, a discordância. 

Recebido e processado o recurso, os autos 

subiram sem oferta de contrarrazões. 

A Douta Procuradoria de Justiça reitera 

parecer anterior e opina pelo desprovimento do recurso (fls. 

221/222).

É a síntese do necessário.

A r. sentença combatida julgou procedente 

a dúvida da Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis da 

cidade de Taubaté, em ação de cancelamento de loteamento 

imobiliário Jardim do Lago II, em razão de expropriação, por 

ser área de utilidade pública, com base no artigo 23, inciso 

II da Lei 6766/79.

Considerando-se que os atos praticados 

pelo oficial registrador na matrícula do imóvel são 

administrativos, deve o presente recurso ser submetido ao 

Corregedor Geral de Justiça ou, em última instância, ao 

Conselho Superior da Magistratura, porquanto exercem, de 

forma anômala e por determinação legal, funções 

administrativas, nos termos do inciso IV, do artigo 16 do 

Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispõe ser 

da competência do Conselho Superior da Magistratura “julgar 

os processos de dúvidas de serventuários de Registros 

Públicos”.

Nesse sentido, os precedentes 

jurisprudenciais:
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Apelação.  Dúvida inversa.  Ato que pretende, 
a princípio, atacar a recusa em praticar ato 
de averbação, mas que trata do 
restabelecimento de registro de loteamento.  
Competência do Conselho Superior da 
Magistratura.  Inteligência do inciso IV do 
artigo 16 do Regimento Interno desta Corte, 
ou da Corregedoria Geral de Justiça.  Recurso 
não conhecido, com determinação de 
redistribuição ao E. Conselho Superior da 
Magistratura. (Apelação nº 
1001177-60.2013.8.26.0152. 7ª Câmara de 
Direito Privado. Relator: Luiz Mario 
Galbetti. Julgado em 19/08/2014);

Registro de Imóveis.  Dúvida.  Escritura 
pública de compra e venda.  Coincidência 
entre a discrição constante do registro e do 
título que se pretende registrar.  
Possibilidade de Registro. Desnecessidade de 
condicionamento do registro à prévia 
averbação de construção.  Precedentes deste 
Conselho Superior da Magistratura.  
Divergência na qualificação das partes quanto 
ao Órgão expedidor da cédula de identidade do 
vendedor e necessidade de apresentação de 
cópia do CPF da vendedora que podem ser 
retificadas de ofício.  Possibilidade de 
identificação segura das partes.  
Necessidade, contudo, de averbação do pacto 
antenupcial no registro referente ao imóvel.  
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.  (Apelação 
nº 9000002-54.2013.8.26.0099,  Conselho 
Superior da Magistratura, Rel. Elliot Akel, 
j. 16.07.2014); 

Registro de Imóveis. Dúvida. Negativa de 
registro de loteamento. Artigo 18, § 2º, da 
Lei N° 6.766/79. Necessidade de Comprovação 
de patrimônio suficiente para a garantia do 
pagamento de dívida e de sua higidez. 
Possibilidade de dano a futuros adquirentes. 
Dúvida procedente. Recurso não provido. 
(Apelação nº 0005919-13.2012.8.26.0272, 
Conselho Superior da Magistratura, Relator 
Elliot Akel, j. 03.06.2014).

Desse modo, verifica-se que esta 7ª 

Câmara de Direito Privado não é competente para o julgamento 

deste recurso de apelação.
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Posto isto, não conheço do recurso, com 

determinação de remessa a E. Conselho Superior da 

Magistratura.

   JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES

            RELATOR
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