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EXMU SR.' DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO
DISTRITO FEDERAL

Ref: Processo Administrativo nU2008.0 l.1.1 O 1123-5
Requerente: Oficial do 2° Oficio de Registro de Inlóveis do DF
Interessado: Setor Habitacion',il JilrdimBotânico (Ivan Alves Conêae (;utros)

. "..-

, IVAN ALVES COR~ DALIDE BARBO~ CORRÊA,
. INALDO SEABRA DE NORONHA, ANTONIO CARLOS CAPELA RI DE ADMElDA,
EDSON RODRIGUES D'ABADIA, LADILSON PRADO DE MAGALHÃES,
PATRÍCIA LEÃO DE SOUZÀ, JOÃO Boséo CORRÊA DE AQUINO, MARCÍLIO J.
DA SILVA, ANDRÉ VICTOR DO EspíRITO SANTO, CLÁUDIA FERNANI?A DE
ABREU AZEVEDO, JORGE .I0SÉDA SILVA, PEDRO ALVES DA. SILVA,

/,.CONGREGAÇÃO. MAÇÔNICA DE PROMOÇÃO/A. E SOÇIÃL (COMPASSO),
".;;,.::ASSOCIAÇÃO MÁÇÔNICA 'ATALAIA DE BRASÍLIA,lLuIZ HENRIQUE CRAVO'

RIZZO, SILVIA AUGUSTO DE ",?-VELAR, JOSÉ_DE ANCHIETA SO~ZA~ __.?-~blA'r\A.A~.?
MARIA CARD1M DE SOUZA, CESAR ACATAUASSU ALVES CORREKe outros,
qualificados nos aútos do Processo Administrativó nO20'08.0 1,.1.101123-5 [Impugnação a
pedido de registro de loteamento], não se conformando com ar. sentença de fls. 4.008-
40.16, disponibilizada no DJe no dia 08 de maio de 2012,complelnentada pela r. decisão
dos Embargos' Declaratórios que foi disponibilizada 11'0' DJe dos dias 03e 04 de maio de

/ _2012 (quinta-feita), por seu advogado infra-assinado (Df. Mário Gilberto de Oliveira -
OAB-DF 4.785), nos termos do artigo 202, da Lei n" 60L5, de 31.12.1973, vêm, no prazo
legal, interpor _

RECURSO DE APELAÇÃO EM PROCEDIMENTOADMtNISTRA"I_~VO

1

MÁRIO OILBERl DE QLIVEIRA
OAB-DF 4.785.

.Brasília-DF, 21 de maio de 2012.

2-
3:..-. . ::!t::

Processado o' presente r~cursode apelaç~o, na forma. dá lei, ,QS.,.,. ,~.~
impugnantes, ora recorrentes, respeitosamente, requerem que se' digne V.Ex" ordenal'.l'lill~
im~diata:emessa dosaute5s ao ego TJDFT, l)a~aque a s~a colenda Turma Julgador~ conh~~"
e de prOVImento ao apelo, nos tenn~)sdas razoes dedUZIdas elll anexo. . . .

Pedem deferimento.

.... "

para o cgrégid Tpbunal de Justiça, o qual deverá sér recebido nos efeitos devolutivo ~~,
suspensivo. .' )'-"
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EG. TRIBUNÀL DE JUSTiÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRiOS

RECURSO DE APELAÇÃO EMPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
'.

Processo Administrativo n° 2008.01.1.10 1123-5
Requerente: Oficial do 2" Oficio deRegistro de Imóveis do DF
Interessados: Setor Hahitacional Jardim Botânico (1\:an Alves GOlTêae outros)
Origem: Vara de Registros Públicos dopistrito.Federal

'RAZÕES DOS RECORRENTES

Colenda Turma Julgadora,

;.. "
Trata:se de recurso de apelação, interposto' por IVAN ALVES CORREA,

.DALlDE BARBOSA CORRÊA, INALDO SEABRA DE NORONHA, -ANTÔNIO
CARLOS CAPELARI DE ALMEIDA, EDSON RODRIGUES D' ABADIA, LADILSON
PRADO DE MAGALHÃES, PATRÍCIA LEÃO DE SOUZA, JOÃO BOSCO CORRÊA
DE AQUTNO, MARCÍLIO J. DA SILVA, ANDRÉ VICTOR DO ESPÍRITO SANTO,
CLÁUDIA FERNANDA DE ABREU AZEVEDO, JORGE JOSÉ' DA SILVA, PEDRO
ALVES DA SILVA, CONGREGf,-ÇÃO MAÇÔNICA DF PROMOÇÃO A. E SOCIAL
(COMPASSO), ASSOCIAÇÃO MAÇÔNICA ATALAIA DE BRASÍLIA,_ LUIZ
HENRIQUE CRAVO RIZZO, SiLVIA AUGUSTO DE AVELAR;)OSÉ DE ANCHIETA
SOUZA, ZÉLIA MARIA CARDIM DE SOUZA, CÉSAR ACATAUASSU ALVES
CORRÊA e- outros contra a r. sentença .de fis. 4008-4016, disponibilizada no DJe que
circulou no dia 08.05.2012, complementada pela r. decisão dos Embargos de Dcclaüção
que foi disponibilizada no D.le que circulou nos dias 03 e 04 de maio de 2012, que rejeitou
as impugnações por eles apresentadas ao pedido de registro do loteamento urbano
denominado Setor Habitacional Jardim Botânico - Etapa 11- com área de 135ha.37a.71ca,
no perímetro do Distrito, Fedeí:al, feito pela -Companhia Imobiliária de Brasília -
TERRACAP - perante.o CRI-2° Oficiodc Registro c1eImóveis do Distrito Federal, em data
de 19.05.2008, c.ujo requerimento foi grenotado sob o n° 241.132, às n. 15.9, do Livro i-R
daquele Serviço Registral (fI. 04).

Inicialmente, os Recorrentcs esclarecem aos eminentes Desembargadores da
colenda Tunna ,Julgadora quc, definitivamente, não são contrários à regulaHzação
- fundiária do loteamento urbano denominado Sctor Habitacional Jardim Botânico -
Etapa II - com 135ha:. 37a. 71ca, que envolve af; áreas ocupadas pelos parcelamentos
denominadosMiranfe das Painciras, Parque e Janiim das Paineiras, Jardim Botânico
___VI, -Jardim Botânico 1 e p3'rte do Estância .Jârdim Botânico, composto de 1.295
unidades imobiliárias, sendo 1.042 lotes para uso residen9ial, 7'2 lotes de' ~so misto, 101
lotes para comércio; 08 lotes destinados a Equipamentqs Público e Comunitári'o, 01 lote
Parque de Uso Misto e 01 lote para Posto de Abastecimento e Combustível; que foi
aprovado pdo Distrito Federal por intennédio do D~creto nO 28.554, de 13.12.2007 e
Decreto n° 29.177, de 18.06.2008.

, Todavia, coi11o.estamos vivendo num Estado Democrático de Direito, esta
regularização fundiária, ou seja, o registro do loteamento, urbano denominado Setor
Habitaci,onal Jardim Botânico - Etapa 11 - deverá ser feito em estrita observância ao
disposto no artigo 59, caput, incisos XXII e XXXVI, da CF/88, artigo 1.245, & 2°, do
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CCB e ao princípio da anterioridade oU prioridade do registro imobiliário previst6~nos
arts. 186, 191, 195 e 252, da Lei n" 6.015/73, que foranl gravemente violados pela r.
sentença de primeiro grG).u,Ora I~ecorrida.'

\,- .

Por isso mesmo, os Recorrentes não podem e não devem'se conformar com a r.
sentença ele primeiro grau, pois, o ilustre Juiz da Vara.de Registros Públicos do Distrito
Federal violou, de maneü;a direta e frontal o artigo 5°, capul, incisos XXll e XXVI, ela'
CF/88 e o princípio da anterioridade ou prioridade do registro imobiliário consagrados nos
arts. 186, 191; 195 e 252, da Lei n° 6.015/73 e, ilegal e inconstitucionalmente, autorizou a
TERRAÇAP registrar, em seu nome, o mem01ial de loteamento urbano denominado Setor
Habitacional Jardim Botânico - Etapa li - localizado na Região Administi'ativa do Jardim
Botânico (RA XXVII), no perímettodó'Distrito Federal, como se telTas públicas fossemD" .
q~ã~âo.~~r.9i%?Ô.=~~~ autmÇpofjntennéd!o' deceli~dõ~s,per~ci~s e' pareceres t~cnieos
que 01' tttulos de domullos dos Recorrentes tem preferencla e pnondade sobre o titulo d
'-dõm<iniZ)d~TER.RACAP. '

I - A OFENSA DIRETA E FRONTAL AO DIREITO DE PROPRIDÀDE,'
GARANTIDO NO ARTIGO 5°, CAPUT, INCISOS XXII E XXXVI, DA
CF/88 E AOS PRINéÍPIOS DA ANTERIORIDADÉ OU PRIORIDADE
DO REGISTRO IMOBILIÁRIO:

o título de domínio apresentado pela TERRACAP ao CRI-2° Oficio-DF, para.
fins de registro do loteamento urbano denominado SHJB - Etapa II se refere à Gleba de
terras denominada 'Fazenda Papuda, com área de 1.571,50 alqueires que sc enc9ntra
registrada na Matrícula n° 69.859, do CRI-2° Ofício-DF, eom:fili..~,Çãona Transcrição
n° 30, do Livro 3-antigb, n.32, feita em data de 11.07.1903, perante o Cartório de Registro
de Imóveis de Luziânia, Estado de Goiás. [vide fi. 10]

Este título de domínio da TERRACAP - Matrícula nO 69.859, do CRI-2° '
Oficio-DF deriva do tronco da antiga Fazenda Santo Antônio ou Papuda, cuja área foi
registrada, pela I" vez, na Transcrição sob n° 'de ordem 90, do Livro 3-Antigo, fi. 89,
em data de 14 de julho de 1.893, em nome de -AVELINA GARCEZ DE MENDONÇA,
JOSÉ DE CAMPOS MElRELES, JOSUÉ DA COSTA MElRELLES e HERCULANO DE
CAMPOS MEIRELLES, perante o CRI-Luziânia-Go. (vide fi. 50H '

A sentença, ora recorrida Ifls. 4008-40161, está ofendehdo, de maneira direta e
fTOntal, o artigo 50, caput e incisos XXll e XXXVI, da Constituição Federal de 1988, bel!!
C0l1.10violando, gravemente, o princípio da antel"ioridade ou da priÚridade do registro
imobiliário que está consagrado nos aliso 186, 191, 195 e 252, dã Lei n° 6.015/73 e assiin
está, , inquestionave1mente,saerificando' o' registro imobiliário representado pela
Matrícula nO13.474, do CRI-2nOfício-DF.

Nesta Matrícula n" 13.474, dó RII2° Oficio-DF está registrada a Glebá de
terras da Fazeilda Taboquinha ou Fazenda Papuda parte Oriental, com 160,00
hectares, num lugar denominado Vertentes do Ribeirão Taboca, de propriedade de IVAN
ALVES CORRÊA, onde se encontram assentados os parcelamentos de solo denominados
Mirante das Paineiras, Parque e Jardim dasPaineiras, .Jardim Botânico VI, Jardim
Botânico Ie parte do Estância Jardim Botânico do SI-IJB';...Etapa II -.

A Matrícu~a n° 13.474, do Rl12° Oficio-DF tem sua filiação na Transcrição n° '
27, do Livro3-antigo, fl.29, feita em data de 31.05.1902, perante o Cartório de Registro
de Imóveis de Luziânia.Estado de Goiás. áue deriva, também d.o. tronc().dll ª-ºJj~



Fazenda Santo Antônio ou Papuda registrada, pela la vez, na Transcrição sob n° de
ordem 90, do Liv."o 3-Antigo, n. 89, em data de 14 de julho dé 1.893, em nome de
AVELlNA GARCEZ DE MENDONÇA, JOSÉ DE CAMPOS MEIRELES, JOSUÉ DA
COSTA MEIRELLES e HERCULANO DE CAMPOS MEIRELLÉS,perante o CJU.;,
Luzlânia-Go. '

De acordo com os termos da r. sentença recorrida, 'o título de domíniÓ dos
Recon;entes .::. Matrícula n° 13.474, do RI/2° Oficio-DF - quc "tcm' suá""filiação na
Transcrição n" 27, do Livro 3-antigo, t1.29,. fCita em data de 31.05.1902, perante o
CartÓrio de, RegistrÓdc TmÓveisdc Luziânia, Estado de Goiás, deverá ceder e dar lugar
ao título' de domínio da TERRACAP, que se encontra registrado na Matrícula n°
69.859, do C1U-2° Ofício-DF, o qual tem sua filiação na T.~anscrição n° 30, (i(f Livro 3.:
antigo, £1.32, feita enf data de 11.07.1903, perante o Cartóri.o de Registro de Imóveis de
Luziânia, Estado dc Goiás.

Excelência, é inaceitável as conclusões do digt~'o Juizdc primciro f,'Tau,
porquanto é de sabedoria meridiana' que a Oficialado Cartório de Registrosde Imóveis 'do
2° Oficio/DF, ao qualificar os títUlos que lhe foram apresentados, teria, como de fato tem, a

, ,
obrigação de estudá-Iósdetidamente e joeirar [isto é peneirar] para chegar a conclusão se
contêm defeitos intrínsecos ou extrínsecos que afetem à sua validade, pesquisando os
próprias antecedentes do Registro no tocante aos imóveis que devem ser inscritos. , .,

Todavia, os pl:esentes autos revelam que é clara esta omissão tanto 1'0'1' parte da
Oficial a do Cartório do 2° Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, quarito do
digno Jui,z da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, os, quais d~ixaram de
considerar queotítulo de domínio dOiRecorrentes, representado pela Matrícula no'13.474
feito em nome de IVAN ALVES CORRÊA [ns. 518-524], por se etícontrar filiado na
Transcrição n° 27, feita em 31.05.1902, que é derivado do imóvel rural registrado na
Transcrição nO90, Livro 3-A (antigo), fi. 89, feito em 14.07.1893, perante ó RI- Santa
Luzia-Go [n.501] - indisctitivelm~nte, tem preferência eJ)lioridade sobre a Matrícula nO
69.859 ['ns. 69.859], que tem filiação na Transcrição nO30, féita em 11.07.1.903 [n. 544],
visto que esta também deriva do mesmo tronco da Fazenda Santo Antônio do Bority ou
Papuda que foi registt'8,<Ja;pela 1" vez, na Transcrição sob n° de ordem 90 [no 501], em
nome de AVEUNA GARCEZ DE MENDONÇA, JOSÉ DE CAMPOSMEIRELES,
'JOSUÉ DACOSTA -MEIRELLES e HE~CULANO DE CAMPOS MEIRELLES, perante
lO CIU-Luziânia-Go.

Como sJe vê, a matéria, déduzida em juízo não é de alta indagação e, sequer,
necessihl de dilação probatlíria,confomlc sustenta equivocadam'ente o digno magistrado
de primeiro grau, pois, a ú'hica obrigaç~o que lhe COIUP etia e que, "agora, tal, tarefa fi)i
tratlsferida para esse eg.Colegiado consiste em tàzCr, apenas, urriá simples análise na
cadeia dominialdo imóveldcnomiriado Fazenda SaÍ1to Antônio do Bórity ou Papuda, para
concluir em qual lilat~:ícula deverá ser registtado o meul.orial de loteamento do Sctor
Habitacional Jardim Botânico- Etapa li..,. se na matrícula-de nO13.474 ou na matrícula de
nO6,8.859, ambas, do RI-2° Oficio-DF.

Esta tarefa não exige grande esforço intelectual, pois, nos presentes autos à fi.
3999, se vê que o ilustre represéntanteda 1", promotoria de Registros Públicos do MPDFT,
Dr. AUGUSTO CÉSAR B. CARV ALI-lO 'teve o cuidado de anexar um oJganograma
contendo o alinhaní.ento de todu: cadeia dominial do imóvel rural denominado Fazenda
Sal1to Antônio do Bority ou Papuda, onde se localiza a área do 'SI-IJB - Etapa II ~ indicando
que este imovel, no ano de 1.8691-rertencia a Manoel José da Costa e que foi registrado,
pela 1" vez, FIaTranscrição sob nOde ordem 90; do Livro 3-Antigo,;fl. 89, em data de
14.07.1893, perante o Rl-Simta Lu~ia-Go, em' nome dos 'co-proprietários, AVE-LINA
GARCEZ DE MENDONCA. JOSÉ DE CAMPOS MEIRELES.JOSUÉ DA COSTA

\ ,
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MEIRELLES e HERCULANO DE CAMPOS MEIRELLES, perante o CRl- Santa Luzia
(Luziânia-Go). [vide: certidão .de fl. 501]

, ,
Consta do referido organograma que a Fazenda.Santo Antônio do Bority ou

- Papuda, em 23.06.1900, foi objeto de divisão amigável [fls. 503-503yo] entre os proprietátios
José de Campos Meirellese Josué da Costa Meirelles. .

No citadodoctimeilto de fl. 3999 se vê, ainda, que a parte de ten-as da Fazenda
Santo .Antônio do Bority ou Papuda parte Oriental que coube ao condômino José de
Campos Meirelles foi alienada paraDELFINO MACHADO DE ARAÚJO' (antecessor dos
Recorrentes) que l'egistrou S~laS terras na Transcrição n" 27, no Livro 3-Antigo, n. 29, em
data de 31.05.1902; péraÍlte o RI/Smlta Luzia-Go [vide certidão: fls. 504-5115v"]

No gráfico da cadeia dominial do imóvel rural denomin~d9 .Fazenda Santo
Antônio do Bority ou Papúda, elaborado pelo iI. Promotor de Justiça;. Dl'. Augusto César B.
Carvalho da Ia. Promotoria de ~egistros Públicos se vê, ainda, que o condômino .JOSUÉ
DA COSTA MEIRELLES (al1te~essor da TEIW.ACAP) registrou as limas da Fazenda Papuda
parte Ocidental na Tnmscrição nO30, do Livro 3-Antigo~fls. 32, em data de 11.07.1903, .
perante o RI/Santa Luzia, hoje, Luziânia, Estado de Goiás. [vide: certidão de fl. 54'1]

Os presentes autos revelam q!1eos impugnantes, ora Recorrentes exibiram seus
títulos dominiais que estão vinculados a Matrícula n° 13.474 do RI/l" OfíciolDF, feita em
nome de IVAN ALVES CORRÊA, confonne se vê às fls. 3.996-3998, cujo registro se
encontra filiado na Transcrição nO27, feita em 31.05.1902 e na Transcrição n" 90, feita
em 14.07.1893, perante o CRI-Luziânia-Go, cuja posse deste imóvel está garantida por
sentença jüdicial transitada .cm julgado, profe;-ida lido em. Juiz <lê Direito, á época, ,Dr.
Natanael Caetano Femandes e continnada em sede de Apelação Cível e Embarg~s
Infringentesjulgados por órgãos fraeionário's desse egoTJDFT [vide ~ fls 915-974]

Portanto, o registro imobiliário represenfado pela Matrícuhl nO 13.474, do
RI/2° .oticio-DF, por se encontrar filiada nas Transcrições n° 90, feita em 14.07.1893 e n".
27, fcita em 31.05.1902, perante o RI-Santa Luzia, hoje, Luziânia-Go e ter a posse
garantida em nome de TVAN ALVES CORRÊA pQr força de sentença judicial transitada
em .iulgado, indiscutivelmente, o registro i'Ínobiliário da Gleba de ten-as com 160 hectares,
da Fazenda Taboquinha ou Fazenda Papuda parte Oriental tem preferência é 'prioridade
sobre a Matrícula n~'69.859, feita em nome da TERRACAP, eis que esta terrt filiação nas
Transcrições nO90, feita em 14.07.1893 e n" 30, feita em 11.07.1903, ambas; perante o RI-
Santa Luzia, hoje, Luziânia-Go.

Assim, uma vez feita esta simples, análise caberá- a essa colenda Turma
Julgadora refonnar a r. sentença recorrida e, por consequência, detel1l1inar que o registro d,,?
loteamentó do ST-lJB-2n• Etapa deverá ser feito na matrícula vinculada ao registro
imobiliário mais antigo da Fazenda Santo Antôújo do Bority ou Papuda, e isto é, nos
rêgistros imobiliálios que derivam da.Mallícula nO 13.474, do RI/2° Oficio-DF, tudo, em
respeito ao artigo 5°, capllt, incisos XXII e XXXVI, da CF/88, ao artigo '1.245, S 2", do
CCB e aos arts, 186, 191, 195 e 252; da Lei n° 6.015/73, queforam gravemente violados
pela r. scntcnça de primeiro bJfau,ora recorrida. .

Com' efeito, o Registi"o de ImÓveis, quer na sua estlUtura, quer no /leu
funcionaÍliento, obedece a um sistema, que não é eleito ,exc1usivamente'j)or uma' qüestão de
política ambiental ou urbanística, niás também-por motivos de ordem H~cnica e científica.
Nessa perspectiva o domínio dos princípios gêrais do registro' de imóveis permite ao intérprete
dar a inteligência dos que no sistema se estruturam, o sentido e a aplicação das normas legais
que os disciplinam, propiciando, assim, a colaboração da ciência jurídica na obra incessante de
aprimoramento do Direito Regislral Imobiliário visando à sua adaptação às circunstâncias
ocorrentes e às lransf'omlações dos fenômenos sócio-econômicos.



Assim, o aplicador de Direito deve, -antes de tudo, alçar-se ao altiplano dos
princípios, a fim de verificarem que sentido eles apontam. Nenhuma interpretação será havida
por jurídica e, portartto, PÇlf boa, se ela direta ou indiretamente desconsiderar o princípio da
anterioridade ou prioridade do registro imobiliário, assim como b fez -o digno Juiz de primeiro
grau.

De fato, o princIpIO possui uma 'função especifi,cadora dentro do ordenamento
jurídico: ele é de grande valia para a exegese e perfeita apl(cação, assim cios simples atos
n0l111ativos, que dos p.róprios mandamentos constitucionais. O menoscabo por um princípio, a
exemplo do que se fez na 1'. sentença recol1'ida, imr>01ia na quebra de todo o sistema jurídico. É
qU,e 0- Direito fonna um sistema, é um axioma que nem sequer preCisa ser demonstrado, já
porque axioma (de universal aca~amento, diga-se de passagem), já pela proibição lógica ,do
regressum ad il7jil7iíllm (da infinita reciclagem das premissas eleitas).

No caso, ora exanle; ós Recorreiltesnão se insurgiram contra.a regularização
fundiária cios seus ünóveis,. conforme entendeu equivocadamente o douto magistrado de
prill1eiro grau, mas, amparados no direito constitucional fundameIital que protege a propriedade
(ali. 5°, coput, ülciso XXII) e nos princípios da antet'ioridade \m prioridade que rege0 registro
imobiliário, tempestivamente, manifestaral;l a presente impugnação, l>ara que o loteamento
urbano denominado Setor Habitacional Jardim Botânico - Etapa /I - seja feito nos registros
imobiliários derivados da Matrícula n° 13.474 porque esta, inapelavelmel~te, tém preferência e
prioridade sobre o registro, objeto da Matrícula n° 69.859, do RI/2°0ficio-DF, .

Convém recordar as lições sempre oportunas de Celso Antônio Bandeira de Mello:
"Princípio ~ já a.:reEbamosalhures - é, por 'definição, mandamento
nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição
fundamental que se irradia sob.re diferentes normas compondo-lh~s o
espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e -:
ineelig@ncia, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do
?istema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe. dá sentido
harmônico. É o conhecimento dos pEincípios que preside a
intelecção das diferentes partes componentes do todo uni tário que
há por nome sistema jurídico positivo.

Violar um princípio é mui to mais grave que tr.ansgredi~' uma
norma, A. desa tenção ao princípio implica ofensa não apenas aum
específico mandamento obrigatório, mas a t-odo o sistema de
comandos. É a mais ,grave, forma de ilegàlidade oi
incon'stitucionalidade, conforme o escalão do princípiq atingido,
porque repEesenta insurg@ncia contra todo o sistema, subversão de
'seus valores fundamentais, contumélla irremissível a seu arcabouço
lógico e cOErosão de sua. estrutl.lra mestra. Isto porque, cO,m
ofendê":lo, abatem-se as vigas' que o sustêm e aluj.-se toda a
estrutura nelesi esforçada." (Celso Antônio Bandeira ,de Mello, Elementos de Dir~ilo
Administrativo, La ed., 1981, p. 230). -

11- OFENSA AO PRINéíPTO DA PRTORIDADEOUDA ANTERIORIDADE:

. Os . romanos já alardeavam a importância da precedência cronológica da
apresentação dostífulos no Registro de Imqveis através do aforislna: "Prior (empote, portimo
;l{re ". Esse axioma constitúi-se no fundamento basilar do princípio da prioridade que, na
pl;ática, conesponde ao princípio emanado da fisica segundo o, qual dois corpos não podem
ocupar_o mesmo lugar nO.espaço. -

AssilT)., em decorrçnciasla dificuldade para coexistir, no mesmo plano,_ os direitos
reais, 'quando coincidem sobre um mesmo imóvc1, é necessário um critério q'ue sirva, por um



laçlo, para determinar, dentre vários direitos incomp~tíveis (por exemplo, vanas pessoas
pretendem ser o proprietário único de um mesnlo Imóvel), qU.aldeve prevalecer, e, pór outro
lado, entre vários que sejam conciliáveis, como hão de coexistir e que preferênciater* cada um
em relação aos restantes.

Este critério ,é tixado no Direito Registral Imobiliário brasileiro através do
principIO da 'prioridade, segundo o qllal, traLando-se de direiLüs de igual conteúdo,' o
protegido é sempre o primeiro adquirente, e; na ordenação hierárquicados direitos diversos em
coisa alheia, significa a possibilidade de se desconhecer o titular de cada um desses direitos 'que
se tenham consLituído posteri01111enteao primeiro. Em te11110Smais simples, quem primeiro
chega ao Registro obtém -a proteção registral (desde que reúna as condições exigidas) em
relação aos que surgem depois, de modo que ninguém que chega posterio1111ente pode
prejudicar os direitos dáquelcs que já chegaram.

A prioridade é determinada pelo momento da apresentação cio títul() para registro.
Em outras palavras, a propriedade, nu Direito Registral Imobiliário, é garailtida pela ordem
cronológica na apresentação dos títulos; e, para assegurá-la, o oficial, logo após a éntrega de
qualquer documento, dará ao apresentante um recibo extraído de um livro-talão, indicando
expressamente a data da apresentação e o número de ordem que lhe foi conferido. O título,
assim entregue, será ,ex'aminado quanto a sua legalidade ,e a sua v'alidade, fazendo-se o registro
seo mesmo estiver em confonnidade com a lei. ; ,

No -~ampo doutrinário Pontes de Miranda (in Tratado- de Direito Privàdo, v.
11/330) afirma que "des<:lea data em que a promove e obtém a protocolização, o bem imóvel é
seu. O negóCio jurídico do acordo investe-o de tal. poder". Assevera mais adiante o insigne
autor que "a eficácia mesma da transcrição é desde a data'da protocolização, mas depende do
bom êxito do pedido-exigência. Se houver protocoliziição e não se procedeu à transcrição, 'ou
porque se retirou. a j,rovocaçào (pedido-exigência), ou porque foi denegada, a eficácia é
nenhuma: se foi feita a transcrição, a eficácia é desde a data 'em que se protocolizou o pedido:',. '

Todas estas lições doutrinárias, acima referidas, estão corporificadas ilO art. 186 da
Lei 6,015, verbis:

"Art. 186. O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta -a
preferência dos) direitos 'reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa
mais de illn título simultancamclíte".

A jurisprüdência' brasileira também Já consagrou a aplicação do princípio da
prioridade, como se verifica'das ementas a seguir'alToladas:

"Priol"idade - Antecedência na apresentação "C prenotação detitulos objetivando o
mesmo imóvel negociado duas vezes - Critério subsidiário -" Prev~lência, do
conteúdo intrínseco de ambos os títulos - Registro do segundo, se o anterior não
reúne OS requisitos necessários.
A inipossibilidadedo registro simultâneo de títulos objetivando O mt::smoimóvel ~e
resolve com o exame dos' mesmos, para verificar- se algum deles se impõe à'
prioridade, pelo seu conteúdo intrínseco, dado que' o ,critério de antecedência na,
apreselita<;ão é subsidiário" (AI' Cív 257:341 ;- São Paulo - Ape1atite: Laurentina
dos Anjos - Apelados: Augusto César Salles Vanni é Oticialdo 2.° Cartório de
Registro de Imóveis) (in Revista de Direito Imobiliário, n. 2, p. 97). .

"Princípio da pl"Íoridade do registro - Di~inção inexistente entt;e a transmissão
inter vivos 'e a mortis causa - Prevalelência d9 registro anterior até que venha a ser
desfeito ou cancelado,

j Embora pelo instituto da sms1I7e ocon:a a investidura. legal e instantânea dos
herdeiros e legatários nos direitos do de Cl(jUS, sendo o domínio adquirido pela
sucessão, e não pela paliilhá, que é mero ato declarativo c1aj)ropriedade,esta só
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vale entre os herdein~s e só prevalece perante terceiros depois de 'registrada.
Havendo título antel'io;'mcnte registrado, com outra origem, prevalece por t<.lrçado
princípio dá prioridade, até que venha a ser desfeito ou cancelado" (ApCív 17.298
- Rio de Janeiro - Apelantes: Espólios de Justina' de Souza Liberalli e/o. -
Apelados: Walter Lopes e s/mo e/o. - TJRT) (in Revista de Direito Iniobiliário, n.
14, p. 116).

, É importante .registrar que a Terracap por forçá da Lei rio 1,823/98 está 'autorizada",
em promover.~ regular,ização do Sctór Habitacional Jardi~ Botânico, local onde encontramos \
teITaspublicas e particulares (iJ.g: Terras pmticulares: Condomínios Jardins do Lago Quadra 01 (
e Quadra 9, Condomínio Jardim Botânico V, Condomínio V,illage Alvorada I, CO!1domínió)\
.Village Alvorada 11- TeITas públicas: SI-IJB- Etapa III e Etapa IV). . ,

Em respeito ao principIO da anterioridade do registro imobiliário tanto a
TERRACAP, quimto o ,Cmtório do 2° Oficio de Registro de Imóveis do DF. não tiveram
qualquer dificuldade de identificar que as terras dos parcelamentos de solo urbanos
denominados Condorilínios Jardins' do Lago Quadra 01 e Quadra 9, Condomínio Jardim,
Botânico V, Condomínio Villagc AlvoradaI, Condomínio Village Alvorada 11,situados dentro
imóvel rural denominado Fazenda Taboquinha ou Fazcnda Papuda parte Oriental, constifuíam-
se terras de domínio patticular e por isso foram autorizados os registros dos loteamentos em
nome dos seus legítimos proprietários. ' - , '

Mas, agora, o iJ. Juiz de primeiro grau, a TERRACAP e a Oficial a cio CRI-2°-
Oficio-DF, de maneira solene, pretendem violar, gravemente, b princípio da anterioridade do
registro imobiliário representado pela MatrÍOula Íl° 13.374 e insistem que o loteamento urbano
derlominado SHJB - Etapa.!1 -: deverá ser registrado na Matrícula nO 69.859, quando há robusta
prova documental provando que O registro imobiliário dos Recon'entes tem prioridade sobre o
registro imobiliário da TERRACAP, ,c9n1'omie se vê da cadeia dominial elaborada pelo i1.
Representante da 18• Promotoria de Registros Públicos do MPDFT e que se encontra à fI. 3999
dos presentes autos... "

- ,,\. /

A formula adotada pelo i1. Juiz' de primeiro grau quando, nar. sentença recorrida
sustenta que: ' ...se trata de registro para rejp,ilal'ização de uma situaçlío fática já cOllstituída
(loteamento já implantddo);- sendo hipótese de ;ndefl;zaç{ío do,\' leKítim()~\'proprietários, caso
seja declarado que a área ntlo/é,de" propriedt;de da TERRACAP, como já dito àcima', na
prática esta res;omendação não funcionará.

Explica-se:

Os RecGrrerües por üítennédio das certidões ,expedidas pelo Cartório do 2°
Oí1cio de Registro de Imóveis do DF e das cópias de decisões emaúadas desse egoTJDFT
provam que, na Gleba de tcrras, onde foram implanta'dos os parcelamei1to do solo urbano
denominados 'Mirante das Painciras, Parque c Jardim das Paineiras, Jardim Botânico
VI, Jardim Botânico I e parte do Estância Jardim Botânico' lodos do SHJB - Etapa II-
IVAN ALVES CORRÊA, ailtigo proprietário da área com 160,00 hectares, localizada na
Fazenda Taboquinha, ou Fazenda Papuda pmte Oriental, tem scu título de domínio
d~vidamente registrado na Matrícula nO 13.474,' do Cartório do 2° OfIcio. de Registro de
Imóveis do Df, o qual tem preferência, e priofidade sobre o titulo de domínio da
TERRACAPe ésseeg. TJDFT, por força de sentença transitada em julgado, assegurou
àquele proprietário particular o direito de ser nlantido na possc do- imóvel que está
localiz?do nas Velientes do Ribeirão Taboca.

A r. sentença, orarecorridã, não detenninaa Ofieialado Cartório do 2° Oficio'
_de Registro de Imóveis do OF' promover o cancelaJ:nénto do registro- imübiliário'
representado pela Matrícula n" 13.474 (att. 1.245, S 2°, do CCB) e d~s matrículàsdele
derivadas, isto porque 'Enquanto não se promover, por meio de ação }jrópria, a decretação,. ,



, como dono d,Oiml1vel". (art. 1.245, S 2°, do Código Civil). Além do mais, a área, do SHJB-
'.Etapa II - está toda habitada e seus habitantes têm pleno conhecimento de que seus títulos
de domínio têm preferência e plioridade sobre o título de domínio da TERRACAP. .

Nestas circunstâncias, não é razoável, não.~ legal; não é moral que o Poder
Judiciário local, por ,intermédio desseeg. TJDFT, sem obserVar as disposições contidas no
~1I.tigo5°, capllt, incisos XXII e ~,,{VI, da CF/88, ao artigo 1.245, * 2':', do 'CCB e aos
arts. ] 86, 191, 195 e 252, da Lei nO 6.015/73 possa, em nome de uma indisfarçáve1
especulação imobiliária, autorizar a TERRACAP registrar a área do SBJB -'Etapa II - que
promoverá a d~sapropriação indireta dos tenenbs patiiculares,. para em seguicJa alienar
ditos imóveis, à-iJteçõ de mercado, "como se fosse área domínio público, quando se sabe
que esta regularização fundiária poderá ser feita,p,eríeitamente, utilizando-se os títulos de
domínio dos Recorrentes derivados da .,Matrícula nO 13.474, do RV2° OJ1cio-DF, que
inegavelmente, tem priorídade e preferência sobre a Matrícula n° 69.859, que é de
titularidade daql}ela Empresa Pública.

Caso esse ego TJDFT, pOr ~ua colenda Turma Julgadora, violando gravemente 7
as disposições do artigo 5°, capllt, incisos xxn e XXXVI, da CF/88, ao artigo 1.245, S
2°, do CCB e aos arts. 186; 191, 195 e 252, da Lei n° 6.015/73 venhà continuar a ilegal e
inconstitucional sentença, ora reconida, na prática; a maioria da população do SHJB - 2".
Etapa - não terá condições de adquirir os lot~s de terrenos que se encontramno domínio
particular, mesmo que a alienação' dos imóveis seja "feita por meio de VENDA DIRETA,
conf01111eautoriza a Lei Federal n09.262/96~ tendo em vista que a TERRACAP, desde o
ano de' 2007 passou a praticar verdadeira especulação imobiliária na venda dos lotes de sua
propriedade, situados na Região, Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVTT).:j
confoffile se vê dos editais, cópias anexas. .

De fato" entre os anos de 2007/2009, ~ TERRACAP, com base na ~ei Fede~"al
nO 9.262/96, promoveu VENDA DIRETA dos lotes de tenell0S do SH.JB' - Etapa I
(Condomínios San Diego; POlial do Lago Sul, Mansões Califórnia e pmie do Estância'
Jardim Botãnico),naquela época, os terrenos foram avaliados em tomo de R$80.000,O.o
(oitenta mil reais), confonrie ~e vê da Tabela de Avaliação, cópia. anexa. .

Porém, rio mês de novembro de 2011, um lote de. terreno com 800,00m2,
situado no SI-IJB - 1n. Etapa - localizado no parcelaJuento do solo denominado
'Condomínio San Diego', no SHJB - ~tapa 1 - foi colocado em licitação pública, pela
TERRACAP, pelo valor de R$648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais) e com
base nesta avaliação, de caráter especulativo, nenhum morador do' SH.JB - 2n

• Etapa - com
celieza, não terá. condições finaneeiras pafa' adquirir, pela segunda vez, o lote de terreno,
onde há várias décadas edificou a sua casa de moradia, para dar abrigo a si e seus
familiares.

Por tím, esclarecem os Recon'entes que o precedente citado na r. sentença
recorrida, envolvendo o registro do SHJB - Etapa I - não se aplica no caso, ora exame,
porque, na ocasião em que foi oferecida' à impugnação pelo proprietário da terra, César
Acatauassu Alves Corrêa, o lilesmo não juntou a certidão de propriedade do domínio da
gleba de terras, sobre a qual a TERRACAP conseguiu o registro imobiliário da Mátrícula

. n° 94.870, do RI-2° Oficio-DF., da ,área, onde estão 10caÍizados 'os parcelamentos de solo'
urbanos denominados Condomínios San Diego, Portal do Lago Sul, Mansões CllitOmia e
parte doEstâílcia Jardim Botânico. .

Mas, no caso concreto os Recorrente provam, p~)r intennédio de certidões e
. pencIa técnica e pareceres, que a Gleba de terras do SHJB- Etapa II - é de domínio

inteiramente particular e o título de dOlllÍnio representado pelaMatríeula n° 13.474, do RI-
2° Oficio-DF, por se encontrar filiado nas Transcrição .n° 90, feita em 14.07.1893 e na
TrllI:1S('rid'io nO 27. feitil em ~1.05.1902. nerante () Rl-Santa Luzia. hoTe. Luziânia-Go e a. -'. ".-
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posse desta área. ter sido garantida em favor de IVAN ALVES CORRÊA por força de
sentença judicial transitada em julgàdo, indiscutivelmente, o registro imobiliário' da Gleba
de terras .com 160 hectares, da Fazenda Taboquinha ou FazendaPapuda palie Oriental tem
preferência e prioridade sobre a Matrícula n° 69.859, feita em nome da TERRACAP, eis
quc esta terá fIliação ria Tnmscrição nO90, feita cm 14.07.1893 e na..Transcrição n030,
feita enl11.07.1903, ambas, perante o RI-Santa Luzia, hoje, Luziânia-Go. . '

Em conclusão, vê-se que o processo de registro do loteamento denominado
Setor Habitacional Jardim Botânico - Etapa II - segundo os tennos da r: sentença recorrida
encontra-se t<.mT!a1mcnte em ordem, tendo sid() apresentados todos os documentos
discriminados no art. 18 da Lei n. 6.766/1979-, com exame de qualificação positiva pelo
oficial registrador, amparado, ainda, nas aprovações necessárias dos órgãos do Distrito
Federal que detêm cómpetência para tanto.

Por via deconsequêneia, nenhum óbice poderá ser levantado, no âmbito
administrativo, ao registro do loteamento urbàno denominado SHJB - 2a• Etapa - que, em
observância as disposições do artigo 5°, capllt, incisos XXII e XXXVI, da CF/88, ao
altigo 1.245, S 2°, do CCB e aos arts. 186: 191, 195 e 252, da Lei n° 6.015/73, exceto, com
relação'à utilização da matrícula do imóvel, que no caso ora em exame, não poderá ser feita
na matrícula 69.859, do RI 2° Oficio/DF, mas sim, nos registros imobiliários 'derivados da .
matrícula nO 13.474, do RI - 2° Oficio/DF, tudo, em Qbservância ao princípio da
anterioridade ou prioridade.

TIl - DO PEDTl)O

Diante do exposto, IVAN ALVES CORRÊA, DALIDE BARBOSA _
CORRÊA, INALDO SEABRA DE NORONHA, ANTÔNIO CARLOS CAPELARI QE
ALMEIDA, EDSON RODRIGUES D' ABADIA, LADILSON PRADO DE
MAGALHÃES, PATRÍCIA LEÃO DE SOUZA, .I0ÃO BOS't;OCORRÊA DE AQUINO,
MARCÍLlO .I. DA SILVA, ANDRÉ VICTOR DO ESPÍRITO SANTO, CLÁUDIA
FERNANDA DE ABREO AZEVEDO, JORGE JOSÉ DA SILVA, PEDRO ALVES DA
SILVA, CONGREGAÇÃO MAÇÔNICA DE PROMOÇÃO A. E SOCIAL
(COMPASSO), ,ASS"üCIAÇÃO MAÇÔNICA ATALAIA DE BRASÍLIA, LUIZ
HENRIQUE CRAVO RIZZO, SILVIA AUGUSTO DE AVELAR,JOSÉ DE ANCHIETA
SOUZA, ZÉLIA MARIA CARDIM DE SOUZA, CÉSAR ACATAUASSU ALVES
,CORRÊA c outros requerem que a colendaTunila Julgadora desse ego TJDFT conheça e
dê provimento a ,presente recursO de apelação, para o fim de reformar a r. sentença
proferida às fls. 4.008-4016 do Processo Administrativo Í1" 101123-5/0"8, que foi
cOlnplementada pela r. decisão deis Embargos Declaratórios que foi disponibilizada no DJe"
dos dias 03 e 04 de maio de 2012, na parte em que autorizouaOtlciala do CRI-2.0 Oficio-'
DF registrar a área loteamento urbano do SJ:I.JB-2A

• Etapa, localizado na Região
Administrativa-do Jardim Botânko (RA XXVIJ), em nomc da TERRACAP; ",

Pór consequência, determinar, que a Oficiala, do CRI-2° Ofício-DF, em
respeito ao artigo 5", cap"t, incisos xxii e XXXVI; da C.F/88,.~o artigo 1.24~~ ~2°, do
CCB e aos arts. 186, 191, 195 e 252, da Lei n° 6.01517~, Lei Fçdcral nO 11.977i2009 _
(art. 50) e Leis Distritais nOs 992/95 e 1.823/98 'devcrá Jlromover O registn) do
loteamento urbano denõminado Setor Habitacional •.Jardim Botânico - Etapa lI,
compóstospelos Condomínios Mirante das Paineiras, Parque e Jardim das Paineiras;
.,Jardim- BotânicoT, .Jardim ,Botânico VIc parte do, Estânci~l Jarodim Botânico,
aprovado pelos Decretos és 28.554, de 13.12.2007e Decreto n"29.177, de ]8.06.2008~
com base nos registros imobiliários de titularidade dos Recorrentes, oriul}dos da Matdcula
n° 13.474, 'do RI-2" Oficio-DF, eis que' a mesma por ter. filiação tia Transcrição, sob nOde
ordem 90, do Livm 3-Antigo, tI. 89, em data de 14.07.1893, e da Transcrição n° 27, -do
Livro 3-Antigo, fi. 29, feito em data de, 31.05.1902, perante o RI-Santa Luzia, hoje,
Luziânia. E:c;tadode Goiás tem qrefúência e orioddade sobre o registro feito na Matrícula

"
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n° 69.8~9, em n~\ne'da.;~RRACAP, Ul~a ~ezAue est~ filiada na Transcrição sob n° de
ordem 9Ó, do Livro 3-Antigo, fi. 89, em data de 14.07.1893, e da Transcrição n° 30; do .
Livro 3-Antigo, fi. 32, feito em data de 11.07.1903,. perante o RI-Santa Luzia~ hoje, .
Luziânia, Estado de Goiás.

Pedem deferimento

Brasília-DF, 21 de maitY de 2012

MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA
OAB-DF 4.7~5
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