
MINISTÉRIOPÚBLICODA UNIÃO
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE REGISTROSPÚBLICOS DO

DISTRITO FEDERAL

Autos nO : 2011.01.1.037330-2

Feito : DÚVIDA

Suscitante : 20 OFÍCIO DE REGSITRODE IMÓVEIS DO DF

Interessado: CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADAGLEBA I
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O MINISTÉRIO PÚBLICO, nos autos do~
procedimento de dúvida acima identificado, vem respeitosamente à
presença de Vossa Excelência, na forma do art. 202 da Lei 6015/73 e arts.

513 e seguintes do CPC, interpor recurso de APELAÇÃO em face da r.

sentença de fls. 704/711 (e decisão em embargos de declaração fls.

725/726), conforme razões em anexo.

Requer seja recebido (com efeitos devolutivo e

suspensivo) e processado o presente recurso, com abertura de vista ao

apelado e posterior remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e Territórios para julgamento.

Pede ferimento.
I

Brasíl a- F, 20 de setembro de 2011.

AL BARBOZAF

motor de Justiça
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APELAÇÃO NA DÚVIDA 2011.01.1.037330-2

Apelante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF ETERRITÓRIOS

Apelado : CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADA GLEBA I

Egrégio Tribunal,

Colenda Turma Cível,

I-
Trata-se de procedimento de dúvida registrá ria

suscitada pelo Oficial do 20 Ofício de Registro de Imóveis do Distrito

Federal, relativa ao registrO" do loteamento denominado QUINTAS DA

ALVORADA GLEBA L

O suscitante procedeu à qualificação negativa do

pedido de registro de loteamento, haja vista a validade do termo de

verificação das obras apresentado, a Recomendação do MPDFT 10/2009

(estudo ambiental, oitiva do CONAM e CONPLAN) e ainda em face do

requerimento de transformação das frações ideais em lotes, com

características e confrontações próprias.

Seguiu-se requerimento para suscitação da dúvida.

Impugnação pelo CONDOMÍNIO QUINTAS DA

ALVORADA GLEBA I, fls. 493/520, com conclusão pela improcedência da

dúvida.

Manifestação ministerial às fls. 663/677 concluindo

por:
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"(1) afastamento das seguintes exigências:

a) termo de verificação expedido pela Secretaria de

Obras;

b) decorrentes da Recomendação 10/2009/MPDFT: (b.1)

juntada de cópia de ata de audiência pública referente ao

estudo ambiental ( já atendida);

(b.2) aprovação do parcelamento pelo CONAM ( já

atendida) ;

(2) procedência da dúvida pelas seguintes razões:

a) licença de instalação apresentada não se referir ao

memorial e URP-RP do projeto;

b) falta de comprovação da aprovação do loteamento

pelo CONPLAM".

Sobreveio sentença do r. Juízo da Vara de

Registros Públicos do Distrito Federal, julgando IMPROCEDENTEa dúvida e

determinando ao Oficial do Registro de Imóveis que dê sequência ao

procedimento de registro, observado o disposto no art. 19 da Lei 6766/79.

É da çlecisão de improcedência da dúvida que se

recorre.

lI-

A r. sentença de fls. 704/711 julgou

IMPROCEDENTEas dúvida suscitada pelo Oficial do 20 Ofício de Registro

de Imóveis do Distrito Federal, relativa ao registro do pedido de

loteamento formulado por CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADA GLEBA

I, tendo sido afastadas todas exigências formuladas pelo Registrador.

Sobre o afastamento da exigência relativa à
aprovacão do loteamento pelo CONPLAN é que gira o inconformismo

do Ministério Público.

Com efeito, a r. sentença recorrida afasta a

exigência ao fundamento de que, de acordo com o art. 22, XXV da

Constituição Federal, cabe privativamente à União legislar sobre registros
públicos e que, no caso de registro de loteamento, os documentos

I
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exigidos pela legislação são aqueles elencados no art. 18 da Lei 6766/79,

dentre os quais a cópia do ato de aprovação do loteamento, no caso, pelo

Distrito Federal (inc. V).

Assim, de acordo com o entendimento esposado na

r. sentença recorrida, tendo sido aprovado o loteamento pelo Decreto

29.495/08, "forçoso concluir que o Distrito Federal avalizou a

regularização do condomínio, não cabendo ao registrador, questionar a

sua lisura".

Ocorre que, com a devida vênia, a questão deve

ser analisada sob ponto de vista diverso.

É que, conforme sustentado pelo 11. Promotor de

Justiça AUGUSTO CESAR BARBOSA DE CARVALHO na manifestação

ministerial de fls. 663/677,:
"CONPLAN - colegiado previsto no PDOT atual' (lC

803/09) nos seus artigos 216. 218 e 219, como órgão

colegiado superior do SISPLAN, tendo entre suas

-competências :"VIII- deliberar sobre proposta de

parcelamento de solo urbano".

Como se verifica facilmente pela leitura dos citados

dispositivos é inafastável a deliberação do CONPLANsobre

parcelamento de solos, pouco importando se o loteamento

já se encontra efetivamente implantado ( a irregularidade do

loteamento não justifica afastar o CONPLANdo processo ).

O GRUPAR foi criado pelo Decreto 28.863 , de

17/3/08, alterado pelo Decreto 30.639, de 30.8.09.

Em seu artigo 2 0, V, o Decreto de criação do GRUPAR

assim dispõe ( redação conferida pelo Dec. 30639):

"g 50 O GRUPAR emitirá pareceres sobre a

regularização dos parcelamentos informais, em

matéria urbanística e ambiental, os quais terão

validade plena no âmbito da administração direta e

indireta do Distrito Federal, independentemente de

1- No PDOTanterior ( lC 17, ver art. 55).
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qualquer outro órgão ou colegiado".

É flagrante a inconstitucionalidade e a ilegalidade da

redação conferida ao 9 5 o do Dec. 28.863, quando atribui

validade plena às decisões do GRUPARindependentemente

dos colegiados, porque se o princípio da hierarquia

das normas ainda vale , um decreto não pode retirar a

competência de colegiado previsto pela LODF ( CONAN) e

pelo PDOT( CONPLAN),

Diante disso, o Ministério Público sustenta a

necessidade de apresentação da ata de reunião do

CONPLAN , como requisito indispensável ao registro do

loteamento, mas que não foi atendido pelo suscitado".

Ora, vige no sistema de registros públicos o

princípio da legalidade, ao qual está adstrito o registrador.

Sobre isso, transcreve-se as lições de AFRANIO DE

CARVALHO, em seu clássico Registro de Imóveis2:
"O exame prévio da legalidade dos títulos é que visa a

estabel7cer a correspondência constante entre a situação

jurídica e a situação registral, de modo que o público possa

confiar plenamente no registro".

E dessa análise, diga-se de passagem, não estão

imunes nem mesmo os títulos judiciais.

Quanto ao alcance do princípio da legalidade,

precisa a lição constante de sentença proferida em procedimento de

dúvida nO 000.04.113261-0, pelo Juízo da la Vara de Registros Públicos

de São Paulo, da lavra do eminente Juiz VENÍCIO ANTONIO DE PAULA

SALLES3
:

"[ ...]
Cumpre inicialmente destacar, em compasso com o

que foi apresentado e anotado pelo Oficiai Registrador, que a

2- CARVALHO,Afranio de. Registro de Imóveis. 3a. edição, revista e atualizada. Rio de
Janeiro: Forense, 1982, p. 270.
3- Disponível em ••http://www.kollemata.com.br/kollemata/integra.php?id=12553",

,~~o ,m"/08/20"- . \ ~'--.:
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tarefa registral se materializa por um intransigente

cumprimento ao princípio da legalidade. Tal desiderato,

entretanto, não se revela dos mais fáceis e tranquilos, pela

profusão de comandos normativos existentes em nosso

ordenamento, pelas interligações que produzem, e pelas

dúvidas interpretativas que encerram.

Para o exato cumprimento da legalidade, necessária a

adoção de posturas e padrões mais rígidos, considerando em

primeiro plano, que 'lei', que o princípio encerra, representa

toda e qualquer norma jurídica que tenha aptidão intrínseca,

necessária para inovar inaugural mente o mundo jurídico.

Consultando o texto maior, poderemos compreender

que além da própria carta e de suas emendas, 'lei' capaz de

criar obrigações, é a 'lei complementar', a 'lei delegada', a 'lei

ordinária', a 'Medida Provisória', ou o antigo 'Decreto-lei'. Os

atos gerais e abstratos de conteúdo normativo, e de natureza

regulamentares não materializam 'lei' stricto sensu e não se

prestam para tal propósito.

[,..]
Assim, cumprir o princípio da legalidade, é acatar as

LEIS relevantes para o mundo jurídico, descartando todos os

textos menores, mormente porque, não raras vezes,

extrapolam ou se distanciam do campo próprio da lei

regulamentada.

Nesta conformidade, e até porque os oficiais possuem

formação jurídica, recomendável que estes apenas analisem

as leis propriamente ditas, sem qualquer consideração sobre

os atos menores e subalternos, que podem gerar dúvidas,

incerteza e descaminhos não permitidos ao serviço registra!.

[...]
Portanto, cumprir o PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

exige muito conhecimento jurídico, muita ponderacão

e harmonizacão de preceitos, e não apenas a cega

observância de normas menores infra-constitucionais.

O princípio da legalidade exige estudo, exige
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harmonizacão. exige compreensão sistêmica. exige

entendimento do sentido constitucional.

Estas observacões bem evidenciam que é tarefa
do Registrador examinar a constitucionalidade das

normas envolvidas. no exercício normal de aRlicacão

do princípio da legalidade". (grifas nossos)

Vejam que o Provimento Geral da Corregedoria de

Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro

dispõe no art. 10, I:
"Art. 10. São deveres dos notários e registradores:

]- cumprir e fazer cumprir as leis, as decisões judiciais

e as determinações ou recomendações da Corregedoria e as

do juiz de registros públicos".

Dito isso, refuta-se o argumento constante da r.

sentença recorrida, pelo qual o registrador somente estaria adstrito ao

cumprimento da legislação federal, já que as normas relativas aos

registros públicos são de competência privativa da União.

Com 'efeito, compete privativamente à União

legislar sobre registros públicos.

, Contudo, conforme já asseverado, o registrador

deve observar fielmente as prescrições relativas aos registros públicos,

mas não apenas estas.

A aplicação das normas relativas pOs registros

públicos deve se dar em conformidade com todo o sistema jurídico, do

qual aquelas não se dissociam.

Assim, o registrador não pode ignorar, por

exemplo, a existência de normas de direito urbanístico e ambiental, cuja

competência legislativa não é de exclusividade da União (CF, art. 24, I e

VI). Admitir o contrário poderia levar a situações absurdas, como, p. ex.,

o registro de edifícios com altura superior às normas de gabarito, ou de

construções comerciais ou industriais em áreas destinadas pelo plano de
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ordenamento territorial exclusivamente a residências, ou até mesmo o

loteamento do Parque da Cidade para fins residenciais, apenas porque

autorizados pela administração.

O PDOT, Lei Complementar do Distrito Federal

803/2009, insere-se dentro da competência legislativa do Distrito Federal

(CF, art. 24, I) e é de observância obrigatória pelo oficial do Registro de

Imóveis. E é o PDOTque submete à deliberação do CONPLANas propostas

para parcelamento do solo, conforme acima demonstrado.

Portanto, cuida-se de exigência feita dentro do

critério de legalidade, e que assim não pode ser afastada.

III-

ISSO POSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja

conhecido do presente recurso, DANDO-SE-LHE PROVIMENTO quanto ao

mérito, para julgar PROCEDENTEa dúvida registrária.
\

Brasíl a:'DF, 20 de setembro de 2011.

DOR LL BARBOZA FILHO

Po otor de Justiça
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