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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - Conselho Superior da Magistratura 

Apelação 0002146-38.2014.8.26.0288 
Procedência: Ituverava 
Apelante: Município de Ituverava        
Apelado: Oficial do Registro de Imóveis da Comarca 

DÚVIDA REGISTRÁRIA. ESCRITURA DE AJUSTE DE PREÇO EM EXPROPRIAÇÃO. REGISTROS 
INTERCORRENTES DE HIPOTECA E DE PARCIAL ALIENAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO. RECUSA DO 
REGISTRO DO TÍTULO AQUISITIVO. 

1. O debate sobre ter a desapropriação caráter de modo originário de perda e aquisição dominial 
ou caráter derivado (entendimento este acolhido por SEABRA FAGUNDES e, atualmente, entre 
nós, quanto à “desapropriação amigável”, por Luis Paulo ALIENDE RIBEIRO) não é tema relevante 
para solver o caso dos autos. 

2. É que, modo originário ou derivado, não importa, a expropriação é uma espécie regrada pela 
Constituição federal brasileira e por normas subconstitucionais, é modo de perdimento e 
aquisição dominial submetido a meios regulares (i.e., modo conformado a regras), o que é uma 
garantia dos expropriados, nota esta de regularidade, enfim, que permite distinguir, de um lado, 
a desapropriação, e, de outro, o mero confisco de bens.     Dizer “aquisição regular” é  dizer 
aquisição secundum regulam. 

3. Ainda que se suponha (datum, neque concessum) que a expropriação seja modo originário 
aquisitivo, já o título, sobre o qual a aquisição predial se estriba, não frui de alforria quanto à 
correspondente situação jurídico-real inscrita. 

4. O problema, pois, não está no modo aquisitivo, mas na morfologia do título. Em outras 
palavras, a matéria, para determinar-se pela forma, deve dispor-se adequadamente a esta, da 
mesma sorte que o fim exige sempre a reta ordenação dos meios que a ele podem conduzir. 

5. Para que se efetive a regular aquisição estatal de um bem, por meio do modo expropriatório, 
exigem-se a audiência processual dos expropriados ou seu consenso (o que se chama, 
impropriamente, de “desapropriação amigável”). 

6. O sistema jurídico de ordenação da propriedade predial está cifrado à dação formal de 
segurança, que, no caso brasileiro contemporâneo, corresponde à legitimação registral (art. 252 
da Lei n. 6.015/1973, de 31-12: “O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos 
legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou 
rescindido”). 

7. São titulares inscritos a que se deve dar audiência na expropriação as pessoas que, secundum 
tabulas, ostentem a legitimação de (i)  titularidade dominial plena (ou primária); (ii) titularidade 
dominial secundária, equivale a dizer, os que tenham titularidade in itinerē ; (iii) titularidade de 
outros direitos reais menores. 
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8. É preciso distinguir entre, de um lado, a perda do domínio por meio da expropriação, e, de 
outro, a aquisição posterior do domínio pelo expropriante ou terceiro a quem a desapropriação 
aproveite. 

9. A ideia de uma “desapropriação oculta” −vale dizer, fora do sistema formalizado de 
publicidade imobiliária− conjura contra a segurança jurídica. 

10. Tratando-se de bem imóvel, a aquisição, que pode não acontecer ainda após a transcrição 
(se o bem for desapropriado para ser bem de todos), só se opera com a transcrição [agora: 
registro −vidē art. 168 da Lei n. 6.015/1973]” (PONTES DE MIRANDA). 

Não provimento da apelação. 

RELATÓRIO (Voto n. 40.371): 

1. A pedido do Município de Ituverava, suscitou dúvida o Substituto do Oficial do Cartório de 
Imóveis dessa Comarca paulista, por entender insuscetível de registro acordo de preço por 
desapropriação, acordo documentado em escritura notarial. 

Alega o suscitante, em resumo, que, sobrevindo inscrições tabulares quanto ao prédio objeto 
desse apontado ajuste de vontades, não é possível registrar o título sem o consentimento da 
credora hipotecária superveniente e de atual colegitimado no domínio do imóvel. 

2. A r. sentença de origem, cônsona com o entendimento da Promotoria pública local (fls. 17-8), 
julgou procedente a dúvida (fls. 78-80), e, do decidido, apelou a Municipalidade ituveravense 
(fls. 88-93), alegando, ad summam, ser originário o modo aquisitivo dominial objeto da 
expropriação, despiciendo o registro para sua efetividade. 

O parecer da digna Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (fls. 111-2). 

É o relatório do necessário, adotado, em acréscimo, o da r. sentença de primeiro grau. 

VOTO: 

3. Por meio de escritura tabelioa −dita de “desapropriação amigável”−, o Município de Ituverava 
celebrou acordo relativo a preço indenitário (de um real) visando a expropriar imóvel com 
4.500m2. 

Esse acordo firmou-se com os então comproprietários do prédio, datando-se o título notarial 
de 18 de fevereiro de 2003 (cf. fls. 8-9). 

O instrumento público somente foi apresentado ao Cartório ituverarense de Registro de Imóveis 
no dia 27 de março de 2014 (fl. 11). 

No interregno −entre fevereiro de 2003 (data do título notarial objeto) e março de 2014 (tempo 
de sua prenotação no Ofício predial da Comarca)−, registraram-se na matrícula do versado 
imóvel: 
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(i) em 18 de fevereiro de 2009, uma hipoteca em favor de Dia Brasil Sociedade 
Ltda. (R8/16.099 −fls. 28-9), garantindo obrigação de valor assinado em R$1.300.000,00; 

(ii) e, em 16 de abril de 2010, a venda de parte ideal do imóvel a Reinaldo Expedito Amaral e 
Elcedina Pinheiro da Silva (R.10/16.099 −fl. 70).        

4. Postulado, em março de 2014, o registro da discutida expropriação, negou-o o Registrador da 
Comarca, e, suscitado o processo de dúvida, sua negativa manteve-se pelo M. Juízo de origem, 
em r. sentença abonada por uníssono entendimento do Ministério Público. 

Apelou a Municipalidade de Ituverava. 

5. O debate sobre ter a desapropriação caráter de modo originário de perda e aquisição 
dominial −tese a que propende maior número de julgados deste nosso Conselho Superior da 
Magistratura− ou caráter derivado (entendimento este acolhido por SEABRA FAGUNDES e, 
atualmente, entre nós, quanto à “desapropriação amigável”, por Luis Paulo ALIENDE RIBEIRO), 
esse debate não é tema relevante, contudo, para solver o caso dos autos. 

Com efeito, modo originário ou derivado, não importa, a expropriação é uma espécie regrada 
pela Constituição federal e por normas subconstitucionais, modo de perdimento e aquisição 
dominial submetido a meios regulares (i.e., modo conformado a regras), o que é 
uma garantia dos expropriados, nota esta de regularidade, enfim, que permite distinguir, de um 
lado, a desapropriação, e, de outro, o mero confisco de bens. 

Ainda que se venha a conceder −datum, neque concessum− que, em todo seu gênero, a 
expropriação seja modo originário de aquisição, é dizer, na linha de importante livro de Josué 
MODESTO PASSOS (A Arrematação no registro de imóveis: Continuidade do registro e natureza 
da aquisição. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, passim), uma aquisição que não se funda 
no direito do antecessor jurídico, não se pode estender essa asserção a ponto de que o título, 
sobre o qual a aquisição predial se estriba, venha a dizer-se alforriado da correlata situação 
jurídica inscrita. 

O problema, pois, não está no modo aquisitivo, mas na morfologia do título. Em outras 
palavras, a matéria, para determinar-se pela forma, deve dispor-se adequadamente a esta, da 
mesma sorte que o fim exige sempre a reta ordenação dos meios que a ele podem conduzir. 

6. Para que se efetive a regular aquisição estatal de um bem, por meio do modo expropriatório, 
exigem-se: (i) a audiência processual dos expropriados ou (ii) seu consenso (o que se chama, 
impropriamente, de “desapropriação amigável”). 

Aquisição regular é aquisição secundum regulam. 

Em um e outro caso, o do consenso extrajudiciário e o da audiência judicial, devem convocar-
se todos os titulares de direitos (ou seja, quanto aos prédios: titulares inscritos). 
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Isto se deve, fundamentalmente, à circunstância de que o sistema jurídico de ordenação da 
propriedade predial está cifrado à dação formal de segurança, que, no caso brasileiro 
contemporâneo, corresponde à legitimação registral (art. 252 da Lei n. 6.015/1973, de 31-12: 
“O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra 
maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido”). 

Lê-se, a propósito, em Joseph DELOS, consistir a segurança jurídica na: 

“garantia dada ao indivíduo de que sua pessoa, seus bens e seus direitos não serão objeto de 
ataques violentos, ou de que, se esses ataques vierem a produzir-se, a sociedade lhe assegurará 
proteção e reparação” (in VV.AA. Le but du droit: bien commun, justice, sécurité. Paris: Recueil 
Sirey, 1938, p. 41). 

E, não diversamente, na clássica obra de Victor EHRENBERG, afirma-se que a perda ou o 
menosprezo de um direito formalmente assegurado não podem produzir-se sem a vontade de 
seu titular −ainda que caiba seja ela substituída em caso de resistência injustificada 
(vidē Seguridad jurídica y seguridad del tráfico. Tradução castelhana. Madri: Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, 2003, p. 32). 

7. Mas quais são os titulares inscritos a que se deve dar audiência para uma regular 
expropriação? 

Abstraída aqui a muito problemática discussão sobre o caso dos titulares de direitos pessoais 
relativos ao bem objeto da desapropriação (o que empolga a ideia de não se prejudicar com ela 
os que dela suportem aflição em interesse econômico direto), pode afirmar-se que, no plano 
dos direitos reais, são titulares inscritos a que se deve dar audiência na expropriação as pessoas 
que, secundum tabulas, ostentem a legitimação de 

(i) titularidade dominial plena (ou primária); 

(ii) titularidade dominial secundária, equivale a dizer, os que tenham titularidade in itinerē (por 
exemplo, os promitentes-compradores ou aqueles que possuam um direito posicional aquisitivo 
por prenotação vigente) ou outra espécie de titularidade potencial de domínio inscrita (os 
credores hipotecários, v.g.); 

(iii) titularidade de outros direitos reais menores. 

É isto o que se lê, brevitatis causa, em PONTES DE MIRANDA: 

“Têm de ser citados todos os titulares de direitos que a desapropriação há de apanhar; portanto, 
quem quer que, com a desapropriação, sofra a perda de direito. Não se pode citar só o titular 
do domínio se há titulares de direito de usufruto, uso, ou habitação, credores com hipoteca, ou 
com penhor, ou caução (…)” (Tratado das ações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, tomo 
IV, p. 480; veja-se também a autorizada lição cônsona de Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA e 
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Tomás-Ramón FERNÁNDEZ. Curso de derecho administrativo. 13.ed. Cizur Menor: Thomson-
Civitas, 2006, tomo I, p.  233).  

8. Para o caso sob exame, deve considerar-se uma nota peculiar: o título notarial objeto formou-
se com audiência de todos os que, à altura, eram os titulares inscritos suscetíveis desta audição. 

Não se rogou o registro desse título por mais de dez anos −omissão continuada que se divorciava 
do disposto nos arts. 167, inciso I, n. 34, e 169, da Lei n. 6.015/1973. 

Ao tempo da instância de seu registro, contudo, esse título esbarrou em que uma nova situação 
inscrita apontava legitimados que não haviam participado do anterior acordo de preço. 

9. Ora bem, é preciso distinguir entre, de um lado, a perda do domínio por meio da 
expropriação, e, de outro, a aquisição posterior do domínio pelo expropriante ou terceiro a 
quem a desapropriação aproveite. 

Ainda uma vez cabe tomar espeque em lições de PONTES DE MIRANDA: 

− “(…) o efeito de aquisição é posterior, ainda logicamente; a desapropriação tira a propriedade 
a alguém, é causa de perda da propriedade, e não de perda e aquisição por outrem. Tratando-
se de bem imóvel, a aquisição, que pode não acontecer ainda após a transcrição (se o bem for 
desapropriado para ser bem de todos), só se opera com a transcrição [agora: registro −vidē art. 
168 da Lei n. 6.015/1973]” (o realce gráfico não é do original: Tratado das ações. Tomo IV, p. 
488). 

− “(…) o efeito da aquisição é posterior, ainda logicamente: a desapropriação tira a propriedade 
a alguém, é causa de perda da propriedade, e não de perda e aquisição por outrem. Tratando-
se de bem imóvel, a aquisição, que pode não acontecer ainda após a transcrição (se o bem foi 
desapropriado para ser bem de todos), só se opera com a transcrição” (Tratado de direito 
privado. 3.ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, § 1.627-2, p. 256). 

− “A propriedade adquirida após a desapropriação é adquirida segundo o direito civil: se 
imobiliária, pela transcrição (…)” (Tratado de direito privado. Tomo XIV, § 1.627-3, p. 257). 

− “Se a pretensão à desapropriação não se exerceu por via judicial, porque, feita a declaração 
de desapropriação, o dono do bem e o desapropriante fizeram o acordo do art. 10 do Decreto-
lei n. 3.365, −ou o acordo previu a indenização aos outros titulares de direitos, de modo que a 
sentença final (art. 29) os extingue, ou o acordo foi apenas entre o titular do domínio e o Estado, 
não estando desapropriados os outros direitos reais (infração ao art. 31), nem os direitos 
pessoais do art. 26, in fine. Ou com eles sobrevém acordo, ou tem o Estado de ir com a ação de 
desapropriação” (Tratado de direito privado. Tomo XIV, § 1.609-5, p. 151-2). 

10. A leitura da norma do art. 29 do vigente Decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941 
(“Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor do expropriante, mandado 
de imissão de posse, valendo a sentença como título hábil para a transcrição no registro de 
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imóveis”) parece abonar o mencionado entendimento de PONTES DE MIRANDA, mas, ainda que 
se pensasse num discrimen sugestivo de diverso momento de consumação para as 
expropriações judiciais, é certo que a ideia de uma “desapropriação oculta” −vale dizer, fora do 
sistema formalizado de publicidade imobiliária− conjura contra a segurança jurídica. 

O caso dos autos exubera quanto à inconveniência de admitir o concurso entre o sistema formal 
de domínio dos imóveis e um título com restrita publicidade notarial: o prédio objeto do versado 
acordo de preço, preço, segundo consta dos autos, equivalente a um real, esse 
prédio permaneceu, no sistema de registros públicos −a que o próprio Estado reconhece 
legitimação formal (art. 252 da Lei n. 6.015/1973, de 31-12), sob a titularidade dos que 
receberam esse preço. Hipotecou-se, na sequência, o imóvel −para garantia de débito 
de R$1.300.000,00− e até foi alienado, em parte. E, agora, quer-se registrar a aquisição dominial 
em favor do Município, sem o consentimento dos titulares da hipoteca e do novo domínio. 

Admitir essa concorrência entre publicidade e negócios que se mantiveram alheios aos registros 
públicos implica ruptura objetiva do sistema formal de ordenação jurídica da propriedade 
imobiliária e quebra da segurança de orientação (ou certeza jurídica) dos que confiam num 
sistema adotado pelo Poder político. 

Ora, o princípio da confiança deve reger a solução da espécie, não parecendo bem possa o 
Município ora apelante esgrimir, em seu favor, o retardamento de mais de dez anos em observar 
o disposto no art. 169 da Lei n. 6.015, pondo em manifesto detrimento os interesses jurídicos 
dos que confiaram no sistema formal de publicidade imobiliária, sistema a que o próprio Estado 
empresta expressiva garantia.   

11. Vem de molde um pequeno excurso, relativo ao direito italiano contemporâneo. 

Diversamente do que ocorre no direito brasileiro −em que a transferência dominial correlata à 
expropriação demanda conclusão do título com assentimento em preço ou prova da prévia e 
justa indenização (vidē  item XXIV do art. 5º da Constituição federal de 1988)− já na Itália, a 
desapropriação por utilidade pública (espropriazione per pubblica utilità) está regida pelo 
Decreto Presidencial n. 327, de 8 de junho de 2001, conhecido pela sigla T.U. (testo único), 
distinguindo, de um lado, a declaração de utilidade pública (dichiarazione di pubblica utilità –
arts. 12 a 19 do T. U.), e, de outro, o decreto de desapropriação (decreto di esproprio –arts. 23-
25), faz mediar entre eles: (i) necessariamente, a fixação do valor da indenização, definitiva ou 
não (determinazione dell’indennità di espropriazione –arts. 20-22); e, segundo o caso, (ii) a 
ocupação provisória do bem (occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione –art. 
22 bis do T. U.). 

Lá, é verdade, prescreve-se, de maneira explícita (art. 23, 1, f, do T. U.), que a transferência do 
domínio é, em princípio, efeito do decreto de desapropriação: “I decreti suddetti [= os decreto 
de desapropriação] determinano l’effetto traslativo dalla data della loro emanazione” (LANDI, 
Guido. L’espropriazione per pubblica utilità. Milano: Giuffrè, 1984, p. 149). Todavia, essa 
transferência está condicionada a que o decreto seja: (i) notificado aos atingidos pela 
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desapropriação; e (ii) esteja em via executória (art. 24 do T. U.): “Il decreto di esproprio [...] 
dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la 
condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito”. 

Mas não é só. Ocorre que a eficácia translativa atribuída ao decreto di esproprio supõe ainda 
que seja ele trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari (alíneas 2ª e 4ª do 
art. 24 do T. U.). 

Ainda que essa solução (i. e., a inscrição do decreto de desapropriação senza indugio) seja 
problemática, tal o faz ver Gianni CERISANO (La procedura di espropriazione per pubblica 
utilità. Padova: CEDAM, 2008, p. 288-289), porque melhor seria apenas registrar a 
desapropriação depois do cumprimento do decreto di esproprio, só então plenamente eficaz, 
sem risco de desfazer-se por falta de execução e sem que se introduza um ato cadastral ou 
tabular sob condição, o fato é que, ainda no sistema italiano, em que se dá eficácia translativa 
ao decreto de desapropriação, a translatio não se dispensa a inscriptio in tabulā. Ou seja, 
morfologicamente, o título (decreto di esproprio) demanda o registro para passar da potência 
ao ato. 

Averbe-se que o Testo Unico italiano ainda esclarece que a indenização provisória só pode ser 
paga ao dono de um imóvel hipotecado, se o dominus exibir autorização escrita do credor 
hipotecário (art. 26, verbatim: “Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta 
l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma 
autenticata, che autorizza la riscossione della somma”). 

É caso, pois, de confirmar a r. sentença proferida em primeiro grau. 

DO EXPOSTO, meu voto nega provimento ao recurso e determina, ante possível caracterização 
−a parte rei, sublinhe-se− do delito previsto no art. 171 do Código Penal, a extração de cópia dos 
autos e sua remessa ao Ministério Público, nos termos do que dispõe o art. 40 do Código de 
Processo Penal. 

É como voto. 

Des. RICARDO DIP 

Presidente da Seção de Direito Público 

 


