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ALBERTO SANTANA GOMES, Diretor .
~da 4a Turma Cível do Egrégio Tribúnàl
de Justiça do Distrito Federql e
Territórios, no uscrde sua$atribuições
legais, etc ...

, '

CERTIFICA, a pedido da parte interessada" que consta ne~ta Secretariada 4a
.- Turma Cível, a Apelação Cível N° 2.011 ..01.1 ..037,33.0-2, tendo como Ap~lantes '
'MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e como
ApeladosCONDOMíNIO QUINTAS DAALVORÀDA GLEBA I ,(Adv. MAYARA
VANESSA SANTANA C.CORREA):e CARTÓRIO DO ,2° OFíCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRASíLlA/DF~ sendo Relator o Excelentíssimo
'Senhor Desembargador FERNANDO" HABIBE. A referida apelação foi'
interposta' contra sentença proferida .àsfls. 704/711 dos .autosda Ação de
Dúvida nÓ 2.011 ..01.1 ..03733.0-2" suscitada pelO' Oficial SlJbstituto. do '2°
'OFíCIO DE REGISTRO -DE IMÓVE:ISPE BRASíLIA/DF a requerimento de
CONDOMíNIO QUINTAS DA ALVORADA GL.EBAl edistribLiída à Vara de

, ,Registros, Públicos do DF, da lavra 90 Excelentíssimo Sí3nhorJuiz de Direito,
Dr. Ricardo Norio Daitoku, cujo trecho di'sposjtivo ora transcrevemos: "(: ..)
Reparemque,dentreasexigêndas, há o de cópia doato:deaprovagãodo loteamento'
pelo Oistrito Federal (inc. V). lá casu, a aprovação encontra-se concretizada no
Deereto ri. 29.495/08, que aprovou o Projefode Parcelamento Urbano do loteamento
denominado au'intasda .~Ivora'da Glebâ I (fls~ 24/25).- Ora, com a expedição dO',
decreto; forçosoconêliJir'que o Distrito Federal avalizou a regularização do
'condomínio, não cabendo ao Registrador, questionara sua lisura.',Ademais, lição
c1ássic,ade SERPA LOPES, advérteque toéla interpretação deVa tender à facilitação

, do ingresso .do título e não dificultar., O Decreto do Governador 'do Distrito Federal,
'como, t()do ato administrativo, goza da presunção .'de legitimidade, imperatividade,
exigibilidade e executoriedade. Assim, caso enteridao Ministério Público que o decreto
do Governador não p,ossuialgum desses atrrbutos,resta-lhe buscar a.sua anulação no
foro competente.'PostoisSG, JULGO IMPROCEDENTE a dúvida suscitada. Certificado
o trânsito,em julgado! cumpra-se o dispgstono inc. 11.dO"art ,203 da LeLn. 6.015/73.
-Sem custas. Oportunament~,arquivem-se-'os áutos. Brasília-DJ=",18 de junho de2011.
, RICARDO NORIQ DAITOKUJuiz de Direito." Às fls. '719/720 opôs O' Ministério
Público embargos de declaraçãO'. O Condomínio QUintas da Alvorada Gleba I
respondeu às fls. 723/724,' constando a seguinte, decisão Jfls.725/726): "(...)'

,"Razão assiste ao Ministério Público. Apesar de o susCitado haver manifestadO pela
rejeição dos embargos', aofiÍlal reconhecequ~ o procedimento de registro deva, "
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,'observar o estatuído PE310 art. 19, càput, tia Lei n. 6,766/79. Com efeito, a sentença em
suapart~ dispositiva merece Jeparo, eis que determinou b cumprimento do disposto no ..
inc.'." do-arf ~03 -daLei n. 6.01?/73, o,qual reza 'que: "Se forjulgada imptocedents,o

. 'interessadoapresentará,'de noyo, ~s seus d()cLimentos,com o respectivo"mándado,'ou
certidãoda sentença,queficarãoJ arquivados,para que, désde logo, se proceda-aoregistro,

_ declarandoo oficial o fato nâ colunade 'anàtaçõesdo Protoc,ol.o."No entanto, à presente -
. dÚVidà,in casu, tem por objeto o regisJrode loteam'ento.Neste casO,aLei n. 6.766/79
prevê úmaf~sede submissão do'projetç,de loteamento 'aprovado, acompanhado de
documentos (art. 18) e uma seguinte de comunicação ao Distrito Federal e publicação '
ao ,edital do ped1docde registro,' que poderá ser impug'nado (alt: 19). Sendo assim, "
acolho OSe'mbargos paraçonfeHr nova' redação ,da parte dispositiva délsentença,' de
modo que, onde ~e lê: "Posto isso; JULGO IMPROCEDENTE a dúvidasuscitada~
,Certificado o trân~ito em julgado, 'cump~a-se'o disposto no inc. 11 do art. 203 da Lei n.,

'6.015173." LeiÇi-se:.,nPostoisso, JULGO IMPROCEDENTE a dúvida 'suscitada.'
Certificado o trânsito em julgado, bai><em-seos.autos ao ,2° Ofício de Hegistro de
Imóveis tlq Distrito Federal para que dê sequência ao procedimento de registro,
devenCJoser observado o 'disposto no'art.,19dá L.ein. 6.766/79." No mais, mantenho a, .

. 'sentençanaíntegra.Brasília:DF, 08 de setembro' de -:2011 ' RICARDO' NORIO
DAITOKU,Juiz de D,ireitó_"Errl 20/Ó~/201.1 o Ministério PúblicO interpôs (ecurso'
de 'Apelação.à,sfls. 728/735. Decisão do MM. Juiz 'de fl~'. 736: "1. Hecebo-a
apelação, emseu 'duplo efeito. 2_Ao suscitadopar~contrarra:zões. 3. Após, subam os
autos '8:0 egrégio Tribunal.. Brasília'- DF,'" quinta-feira, 22/09/2011 às ,16h14.
RI,CÁRDONORIO DAITOKU Juiz de Direito." O~Condomínio Quintas da Alvoràda
Gleba, I apresentou contrarrazõe~-àsfIS. 738/78'4, náda!a' ,de 26/09/20 ~1.-
Recebidos ,osautús neste Egrégio Tribunal de. Justiça em '?7/09/2011,fora'Tl
autuados e distribuídos em 29/09/2011 a està4a TUrma Cível,e remetidos ao' ..

'Ministério Público do Distritd 'Féderale TerritÓrios na data' de 30109/2011;
retornando,ern 07/10/20-11, com o parEtcerde fl$~ 788/792. Nesta mesm~ data,

, os autos foram conclusos ao Excele.ntíssimo Senhor Desemba:r'gadoL Relator
- FERNANDO HABIBE,'sendo- devoividosno dia 0,6/07/2012. Às fls. 799/807

'consta 'petição do ,Dr. MÁRIO GILBE8TO' DE OLlVEIHA; OAB/DF4785,
..renunciando ao màndatq. outorgado pelo C(>,ndoíTl,ÍniO/Quintasda AlvofacJ~ '
Gleba L Conclusos os autos ao Excelentíssimo Senhor' Desembargador
Relátor, êm19/11/2012, foram devolvidos ern20/11 1201.2', como Fe'latórió de
fls. 809/811, e remetidos-para '.0 gabinete do Excelentíssimo .Senhor
Desembargador RevisorARNOLDO CAMANHO, em 01/12/2012, retornaram a
esta Seéretariaem 09/01/2013, com o seguinte despacho: "Peço dia. Brâ.sília~DF,- -

'em. Ó9dejarieiro de 20.13.Arnoldo Camanhode,A.ssis De~embargador - TJDFT." À~
fls. 819 ,consta certidão dejulgàmento, coma decisão '8' seguir transcrita:

.' "NEGÁR PROVIM'ENTO AO RECÚRSO, UN.ÂNIME( ...)".'E'ncoÍ1tram~se'os autos
aguardàndo .,a cónfecção ""do'acórdão~' O REFERIDO, Ê VERDADE. DOU FÉ.
Dada e passada nesta cidade de Brasília, capital. da República Federativa do
Brasfl, aos seis dias do rnês de março do ano de dois mil e"treze. ,Eu,Alberto

. ,Santana 'Gomes, Diretor., de Secretaria da 4a Turma ,Cível; subscrevo e
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