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Ementa
 APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO PÚBLICO - IMÓVEL - MATRÍCULA - ESCRITURA - CERTIDÃO DE
FEITOS JUDICIAIS - TRANSCRIÇÃO DO CONTEÚDO: NÃO CABIMENTO. Incabível a transcrição do
conteúdo das certidões de feitos judiciais do transmitente junto à matrícula do imóvel, bastando a sua
apresentação no momento do registro, pois tais documentos ficam mantidos em Cartório à disposição de
eventual interessado para consulta.

Íntegra
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0042.13.004865-7/001

Relator: Des.(a) Oliveira Firmo

Relator do Acórdão: Des.(a) Oliveira Firmo

Data do Julgamento: 16/02/2016

Data da Publicação: 22/02/2016

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO PÚBLICO - IMÓVEL - MATRÍCULA - ESCRITURA -
CERTIDÃO DE FEITOS JUDICIAIS - TRANSCRIÇÃO DO CONTEÚDO: NÃO CABIMENTO. Incabível a
transcrição do conteúdo das certidões de feitos judiciais do transmitente junto à matrícula do imóvel,
bastando a sua apresentação no momento do registro, pois tais documentos ficam mantidos em Cartório
à disposição de eventual interessado para consulta.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0042.13.004865-7/001 - COMARCA DE ARCOS - APELANTE(S): DJALMA
VILELA DE OLIVEIRA - APELADO(A)(S): RONILSON PARREIRA

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
na conformidade da ata dos julgamentos, em À UNANIMIDADE DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

DES. OLIVEIRA FIRMO, RELATOR.

DES. OLIVEIRA FIRMO (RELATOR)

VOTO



I - RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por DJALMA VILELA DE OLIVEIRA da sentença (f. 19-22) prolatada
nos autos da "DECLARAÇÃO DE DÚVIDA" suscitada por RONILSON PARREIRA, Oficial Titular do
Registro de Imóveis da cidade de Pains/MG. Julgou-se procedente a dúvida suscitada, "para determinar
ao DD. Oficial suscitante que mantenha a anotação referente às certidões de feitos ajuizadas
apresentadas pelo impugnante na matrícula do bem imóvel em questão". Custas pelo
impugnante/apelante "se houver".

O apelante alega, em síntese, que sofre prejuízo com a manutenção na matrícula do imóvel que lhe foi
doado por sua mãe, das anotações relativas ao conteúdo das certidões de feitos ajuizados contra ela,
pois tais anotações não se referem ao bem, tampouco a direitos reais sobre ele, o que pode "dissuadir
terceiros em negócio que envolva o bem", tudo em afronta aos princípios da legalidade e "da instância ou
rogação". Acresce que na respectiva escritura de doação não havia previsão de transcrição do conteúdo
das citadas certidões no registro do imóvel, mas apenas a apresentação delas no momento do registro.
Pede a reforma da sentença, para que se determine ao suscitante que "retire e se abstenha de inserir nas
matrículas o conteúdo das certidões de feitos ajuizados" (f. 23-27).

Contrarrazões: reiterando o que foi apresentado na suscitação da dúvida (f. 32).

A Procuradoria Geral de Justiça: não provimento do recurso (f. 38-39).

Preparo: (f. 28).

É o relatório.

II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Vistos os pressupostos de admissibilidade, conheço da APELAÇÃO.

III - MÉRITO

Discute-se a legalidade da exigência de transcrição do conteúdo das certidões de feitos ajuizados em
face da doadora de bem junto à matrícula do imóvel existente no ofício registral competente.

No caso, estou em que a legislação em vigor à época da lavratura da escritura do referido imóvel não
impunha a transcrição na matrícula do imóvel do conteúdo das certidões de feitos ajuizados contra a
doadora do bem. A propósito é o que se extrai da Lei nº 7.433/85, em sua redação original:

Art 1º Na lavratura de atos notariais, inclusive os relativos a imóveis, além dos documentos de
identificação das partes, somente serão apresentados os documentos expressamente determinados
nesta Lei.

§1º O disposto nesta Lei se estende, onde couber, ao instrumento particular a que se refere o art. 61, da
Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, modificada pela Lei nº 5.049, de 29 de Junho de 1966.

§2º O Tabelião consignará no ato notarial, a apresentação do documento comprobatório do pagamento
do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais, feitos ajuizados, e ônus reais, ficando
dispensada sua transcrição.

§3º Obriga-se o Tabelião a manter, em Cartório, os documentos e certidões de que trata o parágrafo
anterior, no original ou em cópias autenticadas. (negrejei).

Desnecessária, portanto, a transcrição do conteúdo das certidões de feitos ajuizados contra a doadora,
até mesmo porque o Tabelião está obrigado a mantê-las em Cartório, o que permite a eventual consulta
por quem se apresente como interessado.

Além, verifica-se que a redação do referido §2º, do art. 1º, da Lei nº 7.433/85, foi recentemente alterada
pela Lei nº 13.097/2015, suprimindo-se a necessidade de apresentação de certidões de feitos judiciais. A
propósito:

Art 1º

(...)

§2º O Tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprobatório do pagamento do
Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais e as certidões de propriedade e de ônus reais,
ficando dispensada sua transcrição.

Por fim, da análise da escritura pública relativa ao imóvel doado ao apelante (f. 7-7v.), verifica-se que o
donatário deveria apenas apresentar as certidões previstas na Lei nº 7.433/85 no ato do registro do bem,
não havendo expressa imposição de que fosse transcrito o conteúdo das certidões de feitos judiciais



relativas à doadora na matrícula do imóvel.

Com efeito, seja por ausência de imposição legal ou contratual, entendo incabível a transcrição promovida
pelo apelado no registro do imóvel doado ao apelante, razão pela qual é de se reformar a sentença para
excluir tal anotação da matrícula do bem.

IV - CONCLUSÃO

POSTO ISSO, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença, determinando ao oficial
titular do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Pains/MG que retire do registro do imóvel
matriculado sob o nº 5.034, a menção relativa ao conteúdo das certidões de feitos judiciais da doadora do
bem, Maria de Oliveira Vilela.

Sem custas.

É o voto.

DES. WILSON BENEVIDES (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. RODRIGUES PEREIRA (JD CONVOCADO) - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: “À UNANIMIDADE DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO”
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