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Ao contrário de que afirma o requerente, a regra contida no
art. 805 do CNCGJSC foi, sim, reproduzido pelo novo Código de Normas,
mas, agora, em seu local.próprjo~qual seja, na parte geral, com os devidos
ajustes que reod~m ensejo à seguinte prescrição: ~

Art. 500. Ressalvados os casos legais de isenção, os atos derivados
de determinação judicial deverão ser custeados pelo interessado,
mediante prévia comprovação do recolhimento integral dos
emolumentos e da taxa do FRJ.
Parágrafo único. O ato decorrente de decisão da Justiça Comum do
~stado.de_Santa Catarina será isento da taxa do FRJ.

Assim, opina-se pelo não acolhimento da sugestão.

Por fim, durante a elaboração do presente estudo, verificou-se
a supressão (aparentemente equivocada) de regra inspirada no art. 832, S
1°, do CNCGJ, que estabelece ser dever do oficial o lançamento ao pé de
qualquer certidão de informação referente à existência de prenotação ainda
eficaz.

Art. 489. Somente serão aceitas procurações por traslado ou
certidão ou, quando se tratar de documento particular, o original
com firma reconhecida.
Parágrafo único. Cópia da procuração deve ser arquivada
juntamente com a documentação a que se refere.

Ante o exposto, opina-se pelo acolhimento parcial das
sugestões apresentadas, resultando na seguinte redação dos dispositivos
impugnados:

Tal regramento é de fundamental importância, opinando-se,
desta form~,_pela' sua.incli.isão.no. Novo-Gódigo-de- Normas-nos-seguintes
termos,"Art. Ao expedir certidão, deverá o oficial mencionar eventuã'is--->

c;rerí':ões desde que em vigor o prazo de sua eficácia, ainda quando 0/
expediente se referir a assentos anteriores à Lei n.o 6.015/73".

Art. 533. Supressão.

Art. 534. Nos serviços de registro de imóveis, deve ser aplicado um
selo para cada ato de registro ou averbação praticado,
independentemente do número de vias do titulo apresentadas e da
sua devolução, ou não, ao interessado.

Art. 624. Para efeitos de escrituração do Livro de Protocolo,
consideram-se apresentantes as pessoas para quem o registro criar
direitos, extingui-los ou pUblicá-los, assim:
I - o adquirente, no ato translativo da propriedade;
11- o credor ou devedor, no ato constitutivo de direito real;
111- o autor ou requerente, no registro de citação, penhora, arresto e
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sequestro;
IV - o locador e locatário, no atos relacionados á locação;
V - o incorporador, construtor ou condomínio requerente, na
individualização;
VI - o condomínio, nos atos atinentes á respectiva convenção;
VII - o instituidor, na instituição do bem de família;
VIII - o requerente, na averbação; e
IX - o emitente, nas cédulas rurais, industriais, etc.

Parágrafo único. No contrato de doação com reserva de usufruto,
ou com imposição de cláusula de incomunicabilidade,
inalienabilidade ou impenhorabilidade, poderá figurar como
apresentante o doador, desde que haja prova da aceitação do
beneficiado.

Art. 642. Deverá ser fornecido ao interessado comprovante de
protocolo de todos os documentos ingressados, com numeração de
ordem idêntica á lançada no Livro de Protocolo, a qual,
necessariamente, constará anotada, ainda que por cópia do
mencionado recibo, nos títulos em tramitação.
~1°SUPRESSÃO
~ 2° O comprovante deverá conter, necessariamente:
I - nome do apresentante;
11 - natureza do título;
111 - data limite para a qualificação do título;
IV - data limite para a prática do ato;
V - data em que cessarão automaticamente os efeitos
da prenotação; e
VI - número do protocolo.

Art. 643. Excetuados os casos específicos regrados em lei ou por
força de decisão judicial, o prazo geral de 30 (trinta) dias para
exame, qualificação e devolução do título, com exigências ou
registro, será contado da data em que ingressou na serventia e terá
dinâmica temporal própria.
( ...)
~ 4° Superadas as exigências apresentadas, o oficial disporá, para
fins da prática do ato perseguido, de todo o periodo que restar entre
a data do cumprimento das solicitações por parte do usuário e o
transcurso dos 30 (trinta) dias, assegurado ao registrador, em
qualquer hipótese, o prazo mínimo de 5 (cinco) dias para a tomada
da providência requerida, independentemente do trintídio
mencionado no caput deste artigo.

Art. 646. Eventuais exigências relacionadas a título judicial serão
submetidas ao juízo prolator da decisão, de forma a auxiliá-lo na
efetivação do provimento judicial e no cumprimento da legislação.

Art. 655. O cancelamento do protocolo pelo interessado submeter-
se-á ás mesmas exigências relativas a requerimento, conforme
previsto no art. 616 deste código.

33 CGJ 0013738-07.2013,6,24.0600 (2. 9. 13, 19 e 29)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Divisão Administrativa

Art 656. Exceto nas hipóteses legais ou em caso de dúvida, não se
exigirá reconhecimento de firma nos documentos que acompanham
o requerimento do interessado ou nos titulos.
Parágrafo único. A dúvida relativa ao reconhecimento de firma
deve ser justificada pelo oficial em expediente que ficará arquivado
na serventia.

Art. 661. É facultada a abertura, de ofício, de matrícula por
interesse do serviço, desde que não acarrete despesas ao
interessado.___ ~

~

rt. 662. Registrada a incorporação, a instituição de condomínio, o'
loteamento ou o desmembramento, o oficial abrirá matrícula para os
10tes_e-8s_uoidél(tesautónomas.

Art. 665. A abertura de matricula derivada de pretérita será
comunicada á serventia de origem em até 3 (três) dias.
Parágrafo único. A comunicação recebida será lançada no livro de
protocolo, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias para a averbação
de enc&rramento na respectiva matricula.,,----~------------------
Art. 666. Eventuais ônus ou ações constantes do registro anterior
deverão ser averbados na matricula aberta, com menção á natureza
e ao valor.
Parágrafo único. Por tais averbações de transporte não são
devidos emolumentos.

Art. 667. Na hipótese de imunidade ou isenção de emolumentos,
determinação judicial recebida por serventia não mais competente
para prática do ato deverá ser instruida com as indispensáveis
certidões e remetida ao oficio da nova circunscrição, para abertura
de matrícula.
~ 1° O oficial deverá comunicar a autoridade requisitante da referida
remessa.
~ 2° Se a determinação judicial aportar na serventia da nova
circunscrição desacompanhada das devidas certidões, caberá ao
icia pelente-r€quefer-ta~ocumentos.

Art. 681. A sentença de separação judicial ou divórcio, de nulidade
ou de anulação de casamento que versar sobre a divisão de bens
será objeto de registro independentemente do percentual que tocar
a cada um dos cônjuges por força da partilha.
Parágrafo único. Será, porém, apenas caso de averbação da
alteração do estado civil sempre que não houver decisão sobre a
partilha de bens.

Art. 688. O oficial deve estar atento á completa identificação do
titular de direito real e á perfeita descrição da propriedade
imobiliária.
( ...)
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~ 4° Se a falta de informação decorrer da precariedade do registro
anterior, seja em relação à qualificação subjetiva ou objetiva, dever-
se-á aperfeiçoar o ato registral precedente, resultando, neste caso,
em apenas um ato de averbação.
~ 5° Não serão, porém, devidos os emolumentos sempre que
verificado que dita precariedade decorra exclusivamente de conduta
omissiva ou comissiva do oficial ou seu antecessor

Art. 690. A cláusula resolutiva deve ser mencionada de forma
destacada no corpo do registro.
~1°SUPRESSÃO
~ 2° O cumprimento da cláusula será averbado a requerimento do
interessado.

Art. 691. A averbação da transformação de imóvel rural em urbano
sem a prévia especialização da reserva legal deverá ser
comunicada ao Ministério Público.
Parágrafo único. A ausência de especialização será averbada na
matricula do imóvel.

Art. 722. O procedimento de loteamento ou desmembramento de
imóveis será iniciado a requerimento do proprietário ou de
procurador com poderes especificos e instruido com os documentos
que comprovem o cumprimento de todos os requisitos legais.
~ 1° Os documentos serão arquivados na ordem estabelecida na lei
e precedidos de índice.
~ 2° Deverá ser mantido no sistema informatizado de automação
histórico de tramitação de procedimento.

Art. 723. Supressão.

Art 724. Supressão.

Art. 731. Se o imóvel urbano a ser parcelado era, há menos de 5
(cinco) anos, considerado rural, o oficial exigirá certidão negativa de
débitos expedida pelo órgão competente.

Art. 732. Desde que o registro do loteamento ou desmembramento
seja requerido apenas com o cronograma de execução das obras, o
oficial também providenciará, conforme o caso, o registro ou a
averbação da garantia real oferecida nas matrículas dos imóveis ou
lotes correspondentes.
~ 1° A circunstãncia também será, de forma resumida, averbada na
matrícula em que registrado o loteamento ou desmembramento.
~ 2° Decorridos os prazos estipulados no cronograma aprovado pela
Municipalidade, sem que o loteador tenha apresentado termo de
verificação de execução das obras, o oficial, ao praticar atos na
matrícula, comunicará a omissão ao Município e ao Ministério
Público.

Art. 733. O oficial verificará a legalidade de todas as cláusulas do
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contrato padrão, a fim de evitar que contenham estipulações
contrárias aos dispositivos contidos na Lei n. 6.766/1979.

Art. 738. Registrado o loteamento, o oficial deverá abrir, ás
expensas do interessado, matrículas para as vias e praças, espaços
livres e outros equipamentos urbanos constantes do memorial
descritivo e do projeto.

Art. 739. As averbações e os registros relativos à pessoa do
loteado r ou referentes a direitos reais de garantia, cessões ou
demais negócios juridicos que envolvam o empreendimento serão f
cobrados, como ato único, independentemente da existência de
matriculas filiais.
li 1° Os atos que envolvam unidades autônomas específicas dadas
em garantia em favor do próprio empreendimento também serão
considerados ato único, para fins de cobrança de emolumentos.
li 2° Essas regras terão incidência sobre títulos prenotados até a
execução das obras mínimas exigidas pela legislação municipal ou
o decurso dos prazos estipulados no respectivo cronograma,
aprovado pela municipalidade.

Art. 774. O ato negociai referente à determinada unidade autônoma
futura será registrado na matrícula de origem ou em matricula
própria da unidade, aberta com a ressalva contida no li 2° do artigo
773 deste código.

Art. 775. Independentemente da existência de matrículas filiais,
serão cobrados, como ato único, as averbações e os registros
relativos à pessoa do incorporador ou referentes a direitos reais de
garantia, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o
empreendimento.
Parágrafo único. Também serão considerados ato único, para fins
de cobrança de emolumentos, os atos envolvendo unidades
autônomas específicas dadas em garantia em favor do
empreendimento.

Art. 784. O oficial registrará nas matrículas as escrituras públicas de
desapropriação e as sentenças judiciais respectivas.
( ...)
li 3° O oficial não exigirá requerimento de desmembramento em
caso de desapropriação.

Art. Ao expedir certidão, o oficial deverá mencionar eventuais
prenotações, desde que em vigor o prazo de sua eficácia, ainda
quando o expediente se referir a assentos anteriores à Lei n.o
6.015/73.

Opina-se, também, pela expedição de provimento com as
alterações sugeridas e, após, pelo arquivamento dos autos.
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É o parecer que submeto à apreciação de Vossa Excelência.

Florianópolis (SC), 05 de março de 2014.

Luiz Henrique Bonatelli

Juiz-Corregedor
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