
II ENCONTRO DE UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DA ANOREG-SC, 
FLORIANÓPOLIS, 22/03/2014 

 

Registro de Imóveis 

 

I - revisão dos enunciados do Encontro de Uniformização de Procedimentos de 
Balneário Camboriú-SC,de 17/03/2012: 

 

1) Enunciado nº 08:  

ENUNCIADO Nº 8 – CERTIDÃO ATUALIZADA PARA COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL 

Para o registro de instrumentos particulares com força de escritura pública, deverá ser 
apresentada certidão atualizada de nascimento ou de casamento, dispensada a 
confirmação de autenticidade ou solicitação de novo documento. Considera-se 
atualizada a certidão expedida há menos de 90 dias. 

 

Aprovada, à unanimidade, a NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO Nº08: 

 

ENUNCIADO Nº 8 –– CERTIDÃO ATUALIZADA PARA COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL 

Para o registro de instrumentos particulares com força de escritura pública, deverá 
ser apresentada certidão atualizada de nascimento ou de casamento. Considera-se 
atualizada a certidão expedida há menos de 30 dias da data da assinatura do título. 

 

Fundamento: 

Novo Código de Normas: 

Art. 484. No ato em que o estado civil for condição relevante, deverá ser exigida 
certidão de nascimento ou casamento do interessado, expedida há pelo menos 30 
(trinta) dias. 

§ 1º Fica dispensado da apresentação do documento acima o registro ou a averbação 
de escritura pública que contenha expressa menção de ter sido cumprida a exigência 
para a lavratura daquele ato. 

§ 2º No caso de instrumento particular equiparado à escritura pública, o prazo do caput 
deste artigo será contado considerando a data de assinatura do contrato. 

§ 3º Caso haja fundada dúvida quanto à atualidade das informações, o delegatário, 
solicitará, às expensas do interessado, nova certidão, assinada com uso de certificação 
digital e enviada por correio eletrônico ou congênere. 

§ 4º Na hipótese de a serventia de registro civil não dispor de certificação digital, será 
repassado ao interessado os custos de remessa da certidão. 

§ 5º Se o envio da certidão retardar a lavratura do ato, fica o delegatário autorizado a 
realizá-lo com base em cópia, remetida via fax, correio eletrônico ou congênere, sem 
prejuízo de arquivamento do original. 

§ 6º Nos atos em que a autorização conjugal for indispensável, deverá ser realizada a 
qualificação do consorte e a indicação do regime de bens e da data do casamento. 

 

De acordo com o enunciado n. 2 (notas) ANOREG/SC E ATC/SC: “ O estado civil é 
relevante em quaisquer das situações previstas no art. 1.647 do Código Civil, bem 



como, para lavratura de escrituras previstas pela Lei 11.441/2007, de escrituras de 
união estável, dissolução de união estável e testamentos, devendo todas as partes 
apresentarem certidão do registro civil atualizada . Em escrituras de compra e venda e 
de doação não há necessidade de apresentação de certidão de estado civil atualizada 
do(s) adquirente(s) e do(s) donatário(s). Fundamentação: artigos 106 a 108 da Lei nº 
6.015/73;art. 1º da Lei nº 8.935/94; artigos 1.647 e 1.723, §1º, do Código Civil; art. 22, 
“c”, da Resolução nº 35/2007-CNJ, Lei 11.441/2007 e princípio da concentração, vigente 
no Registro de Imóveis.” Vide também enunciado n. 8 (Registro de Imóveis) 
ANOREG/SC E ATC/SC. 

 

2) Enunciado nº 15: 

ENUNCIADO Nº 15 – REGISTRO DE GARANTIA EM UNIDADES AUTÔNOMAS DE 
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA RELATIVO À PESSOA DO INCORPORADOR 

Os atos de registro de garantia relativos à pessoa do incorporador que considerem todo 
o empreendimento serão realizados como ato único, mesmo que existentes matrículas 
abertas para as unidades autônomas em construção. Já as garantias que tiverem como 
objeto unidades autônomas específicas serão consideradas atos registrais 
individualizados, inclusive para fins de cobrança de Fundo de Reaparelhamento da 
Justiça (FRJ) e de emolumentos, independentemente da abertura ou não de matrículas 
autônomas. 

 

 

Aprovada, à unanimidade, a REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº15, tendo em vista a 
entrada em vigor do Novo Código de Normas, que trata do tema e do art. 237-A da 
Lei 6015/73. 

 

Fundamento:  

Novo Código de Normas: 

 

Art. 661. É facultada a abertura de matrícula, de ofício, desde que não acarrete 

despesas aos interessados, nas seguintes hipóteses: 

I – para todas as unidades futuras, logo em seguida ao registro da incorporação; e 

II – interesse do serviço. 

Art. 237-A da Lei 6015/73: 

Art. 237-A.  Após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária, 

até a emissão da carta de habite-se, as averbações e registros relativos à pessoa do 

incorporador ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios 

jurídicos que envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de origem do 

imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas. 

 (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art76


§ 1o  Para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e os registros 

relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio jurídico e realizados com base 

no caput serão considerados como ato de registro único, não importando a quantidade 

de unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes.(Redação dada 

pela Lei nº 12.424, de 2011) 

§ 2o  Nos registros decorrentes de processo de parcelamento do solo ou de 

incorporação imobiliária, o registrador deverá observar o prazo máximo de 15 (quinze) 

dias para o fornecimento do número do registro ao interessado ou a indicação das 

pendências a serem satisfeitas para sua efetivação.(Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

§ 3º O registro da instituição de condomínio ou da especificação do empreendimento 

constituirá ato único para fins de cobrança de custas e emolumentos. (Incluído pela Lei 

nº 12.424, de 2011) 

 

3) Enunciado nº 17: 

ENUNCIADO Nº 17 – RESERVA LEGAL PARA IMÓVEIS QUE PASSARAM PARA O 
PERÍMETRO URBANO OU DE EXPANSÃO URBANA 

A averbação da transformação de imóvel rural para urbano independe do prévio 
lançamento da reserva legal. 

 

Aprovada, à unanimidade, a REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº17, tendo em vista a 
entrada em vigor do Novo Código de Normas, que trata do tema. 

 

Fundamento:  

Novo Código de Normas: 

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 matrícula do imóvel. 

 

 

II – Novos Enunciados Aprovados: 

 

ENUNCIADO Nº 19 – Observância Do Princípio Da Continuidade Na Partilha  

Nas hipóteses cabíveis, se a partilha contemplar cessionário de direito hereditário ou 

adquirente de meação, o titulo dará ensejo a tantos registros quantos necessários 

para a fiel observância do princípio da continuidade registral, estando o registro 

ainda sujeito à prova da quitação dos tributos devidos pela transmissão inter vivos.  

 

ENUNCIADO Nº 20 – Serventia Competente Para Averbações  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art4


A competência para a realização de averbações é tanto do Oficial Registrador da nova 

comarca como do oficial Registrador da circunscrição de origem, podendo este abrir 

matrícula nova.  

 

ENUNCIADO Nº 21 – Incorporação de Pessoa Jurídica  

A incorporação de uma pessoa jurídica por outra, quando implicar transferência de 

propriedade, é ato de registro.  

 

ENUNCIADO Nº 22 – Transformação De Empresário Individual  

A transformação de empresário individual em um tipo societário implica 

integralização de capital social, sujeita a registro.  

 

Obs.: Os enunciados acima (19 a 22), foram elaborados pelo Colégio Registral em 
encontro do dia 08/02/2014  e adotados no evento da Anoreg-SC como enunciados 
também da Anoreg-SC. 

 

ENUNCIADO Nº 23 – ESPECIALIDADE OBJETIVA - AVERBAÇÃO 

-Averbação de alteração ou inserção de nome de rua e inscrição imobiliária - ato do 
interesse do proprietário –– averbação obrigatória – dever do registrador exigir do 
interessado a regularização do cadastro do imóvel a fim de especializá-lo e fazer com 
que o indicador real tenha segurança jurídica – princípios da especialidade objetiva e 
da segurança jurídica – emolumentos a cargo do interessado no registro ou 
proprietário.  

 

Fundamento: Art. 1º, art. 14, art. 167, II c/c art. 176, § 1º, II, 3) ,b e art. 213, I, c, da Lei 
6015/73 e art. 28 Lei 8935/94, art. 688 do novo CN, ENUNCIADO N. 02 ANOREG/SC E 

ATC/SC. 

 

ENUNCIADO Nº 24 – AVERBAÇÃO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO 

-Averbação de portabilidade de crédito – averbação com valor - A portabilidade é 
uma operação financeira através da qual o devedor de uma determinada instituição 
financeira obtém recursos com outro credor, para a quitação do débito original, sob 
melhores condições de pagamento e por isso deve ser considerado ato com conteúdo 
econômico enquadrando-se na modalidade de averbação com valor (representa 
aquisição de direitos de crédito). 

 

Fundamento: Tabela II, 2, item I, NOTA 1ª do RCE, que dispõe: 

“1ª- Consideram-se com valor as averbações que: (a) alteram o valor do 

contrato ou do imóvel, já constante do registro; (b) que representam a 

aquisição de direitos ou obrigações, ou constituição de restrições sobre 

o imóvel. No primeiro caso, o percentual incide sobre a diferença (valor 

acrescido); no segundo, sobre o valor do imóvel.” 



 

HÁ DECISÃO DA CGJ-SC, neste sentido: Autos n. 0010836-81.2013.8.24.0600, Pedido 
de ProvidÊncias, Requerente: Luiz Felipe Rosado e outro. 

 

E, PARECER DA ANOREG-SC SOBRE A FORMA DE COBRANÇA DOS EMOLUMENTOS 
NOS CASOS DE“PORTABILIDADE” PERANTE O REGISTRO IMOBILIÁRIO: 

 

“A Anoreg/SC entende, salvo melhor juízo, que a “portabilidade” do financiamento 
implica, no âmbito do registro imobiliário, em uma averbação com valor. Isto porque se 
trata de uma operação financeira através da qual o devedor de uma determinada 
instituição financeira obtém recursos com outro credor, para a quitação do débito 
original, sob melhores condições de pagamento. 

 Recente alteração na lei que criou a chamada “portabilidade” – agora melhor 
denominada “subrogação” - parece comprovar esse raciocínio.  

A portabilidade foi instituída pela Lei 12.703, de 07/08/2012, que estipulou:  

“Nas hipóteses em que a quitação da dívida decorrer da portabilidade do 
financiamento para outra instituição financeira, não será emitido o termo de quitação 
de que trata este artigo, cabendo, quanto à alienação fiduciária, a mera averbação da 
sua transferência.” (art. 5º -> alterou o art. 25 da Lei 9.514/97).  

Também alterou a Lei 6.015/73, acrescentando o item nº 30 no inciso II do art. 167, 
dispondo que seria feita a respectiva averbação:  

“da substituição de contrato de financiamento imobiliário e da respectiva transferência 
da garantia fiduciária ou hipotecária, em ato único, à instituição financeira que venha a 
assumir a condição de credora em decorrência da portabilidade do financiamento para 
o qual fora constituída a garantia.”  

Ambos dispositivos foram recentemente revogados pela Lei 12.810, de 15/05/2013 (art. 
34), que institui um novo capítulo na Lei 9.514/97, tratando mais detalhadamente – e 
mais tecnicamente – da transferência de crédito entre instituições financeiras. Assim 
ficou disposta a nova previsão: 

“CAPÍTULO II-A 

DO REFINANCIAMENTO COM 

TRANSFERÊNCIA DE CREDOR 

Art. 33-A.  A transferência de dívida de financiamento imobiliário com garantia 
real, de um credor para outro, inclusive sob a forma de sub-rogação, obriga o credor 
original a emitir documento que ateste, para todos os fins de direito, inclusive para 
efeito de averbação, a validade da transferência. 

Parágrafo único.  A emissão do documento será feita no prazo máximo de 2 (dois) 
dias úteis após a quitação da dívida original. 

Art. 33-B.  Para fins de efetivação do disposto no art. 33-A, a nova instituição 
credora deverá informar à instituição credora original, por documento escrito ou, 
quando solicitado, eletrônico, as condições de financiamento oferecidas ao mutuário, 
inclusive as seguintes: 

I - a taxa de juros do financiamento; 

II - o custo efetivo total; 

III - o prazo da operação; 



IV - o sistema de pagamento utilizado; e 

V - o valor das prestações. 

§ 1o  A instituição credora original terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento das informações de que trata o caput, para solicitar à 
instituição proponente da transferência o envio dos recursos necessários para efetivar 
a transferência. 

§ 2o  O mutuário da instituição credora original poderá, a qualquer tempo, 
enquanto não encaminhada a solicitação de envio dos recursos necessários para 
efetivar a transferência de que trata o § 1o, decidir pela não efetivação da 
transferência, sendo vedada a cobrança de qualquer tipo de ônus ou custa por parte 
das instituições envolvidas. 

§ 3o  A eventual desistência do mutuário deverá ser informada à instituição 
credora original, que terá até 2 (dois) dias úteis para transmiti-la à instituição 
proponente da transferência. 

Art. 33-C.  O credor original deverá fornecer a terceiros, sempre que formalmente 
solicitado pelo mutuário, as informações sobre o crédito que se fizerem necessárias 
para viabilizar a transferência referida no art. 33-A.  

Parágrafo único.  O credor original não poderá realizar ações que impeçam, 
limitem ou dificultem o fornecimento das informações requeridas na forma do caput.  

Art. 33-D.  A instituição credora original poderá exigir ressarcimento financeiro 
pelo custo de originação da operação de crédito, o qual não poderá ser repassado ao 
mutuário.  

§ 1o  O ressarcimento disposto no caput deverá ser proporcional ao valor do saldo 
devedor apurado à época da transferência e decrescente com o decurso de prazo 
desde a assinatura do contrato, cabendo sua liquidação à instituição proponente da 
transferência.  

§ 2o  O Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto neste artigo, podendo 
inclusive limitar o ressarcimento considerando o tipo de operação de crédito ou o 
prazo decorrido desde a assinatura do contrato de crédito com a instituição credora 
original até o momento da transferência.   

Art. 33-E.  O Conselho Monetário Nacional e o Conselho Curador do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, no âmbito de suas respectivas competências, expedirão 
as instruções que se fizerem necessárias à execução do disposto no parágrafo único do 
art. 31 e nos arts. 33-A a 33-D desta Lei.  

Art. 33-F.  O disposto nos arts. 33-A a 33-E desta Lei não se aplica às operações de 
transferência de dívida decorrentes de cessão de crédito entre entidades que 
compõem o Sistema Financeiro da Habitação, desde que a citada transferência 
independa de manifestação do mutuário.”   

A mesma Lei 12.810/2013 alterou (novamente) a Lei 6.015/73 (item 30 do inciso II do 
art. 167), estipulando a averbação:  

“da sub-rogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da 
alteração das condições contratuais, em nome do credor que venha a assumir tal 
condição na forma do disposto pelo art. 31 da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 
1997, ou do art. 347 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, realizada 
em ato único, a requerimento do interessado instruído com documento comprobatório 
firmado pelo credor original e pelo mutuário.”   



Note-se que a expressão “portabilidade” foi suprimida, bem como a afirmação legal de 
que bastaria a sua “mera averbação”. Trata-se, agora, de “subrogação” do crédito (e da 
garantia real), algo tecnicamente mais aprimorado. Ora, subrogação, aqui, é a 
“assunção” do crédito e sua garantia por um novo credor. Ou, sob outro ponto de vista, 
é a transferência da “dívida” ao terceiro (novo credor) que a quitou. O objeto da 
subrogação é o próprio crédito/dívida. Trata-se de uma operação financeira com claro 
conteúdo econômico.  

Na subrogação, a dívida original não se extingue, por ficção jurídica. A própria relação 
jurídica originária se transfere ao novo credor, embora inovada em suas condições. Na 
prática, esta é uma questão indiferente, pois a subrogação, nos moldes da legislação 
apontada, resulta afinal em um novo financiamento ao mutuário.  

A subrogação é regulada genericamente pelo Código Civil, em seus arts. 347 e 
seguintes, bem como, de modo específico, pela própria lei da alienação fiduciária de 
bens imóveis (Lei 9.514/97, art. 31), conforme, aliás, informa o novo item 30 do inciso 
II, do art. 167, da Lei 6.015/73, acima transcrito. E o art. 246 da Lei 6.015/73 já prevê 
genericamente a averbação das subrogações.  

Do ponto de vista do registro imobiliário, não seria necessária legislação específica para 
dar publicidade à operação. Como visto, a subrogação é instituto antigo e objeto 
inclusive de previsão legal no âmbito do ordenamento esparso.  

Trata-se, enfim, de uma operação financeira, com conteúdo econômico, e cujo objeto é 
o próprio crédito ou dívida, em que o subrogado (novo credor) assume e recebe todos 
os direitos e obrigações decorrentes da relação jurídica transmitida.  Cuida-se, 
portanto, de averbação com valor, nos termos do Regimento de Emolumentos do 
Estado de Santa Catarina (Lei Complementar nº 219/2001), que diz:  

“Consideram-se com valor as averbações que: (a) alteram o valor do contrato ou do 
imóvel, já constante do registro; (b) que representam a aquisição de direitos ou 
obrigações, ou constituição de restrições sobre o imóvel.” (Tabela II, item 2, inciso I e 
nota 1ª).  

Prova cabal desta conclusão está na própria lei recentemente promulgada (Lei 
12.810/2013), que introduziu as seguintes disposições na Lei 9.514/97: 

Art. 33-D.  A instituição credora original poderá exigir ressarcimento financeiro 
pelo custo de originação da operação de crédito, o qual não poderá ser repassado ao 
mutuário.  

§ 1o  O ressarcimento disposto no caput deverá ser proporcional ao valor do saldo 
devedor apurado à época da transferência e decrescente com o decurso de prazo 
desde a assinatura do contrato, cabendo sua liquidação à instituição proponente da 
transferência.  

É o parecer.  

Anoreg/SC (Assessoria Jurídica).” 

 

ENUNCIADO Nº 25 - RECONHECIMENTO DE FIRMA NO REGISTRO DE IMÓVEIS 

Para os pedidos de averbação de forma geral, inclusive a de construção, basta a 
assinatura presencial do interessado. Entretanto, em se tratando de averbação de 
cancelamento de registro ou de cancelamento de ônus, necessário o reconhecimento 
de firma por autenticidade no instrumento.  
 



Fundamento: art. 1º  da Lei 8.935/94 e arts. 1º, 248, 249, 250, II, 251, I, da Lei 6.015/73,  

e arts. 616, 656, 822 e 823 do Novo Código de Normas. 

 

SUGESTÕES A SEREM ENVIADAS À e. CGJ/SC: 

 

 

Os registradores de imóveis de Santa Catarina reunidos no encontro de uniformização 

de procedimentos realizado pela ANOREG-SC no dia 22/03/2014, no Castelmar Hotel, 

em Florianópolis-SC, aprovaram, à UNANIMIDADE, o envio das seguinte sugestões à e. 

CGJ/SC: 

 

Primeira sugestão: 

 

Finalização do ato para envio à CGJ – necessidade de dilação do prazo de 30 minutos  

da aposição do selo digital de fiscalização - princípio da segurança jurídica – arts. 1º 

da lei 6015/73 e da Lei 8935/94 – A conclusão do ato pressupõe sua conferência e 

assinatura – Inteligêcia dos arts. 9º e 10 do Provimento nº 08/2011 da CGJ/SC. 

 

Após o registro eletrônico do ato no sistema informatizado adotado pela serventia e 

aposição do selo digitald de fiscalização, é necessário a conferência final e assinatura 

do ato realizado pelo Oficial ou seu substituto legal. Como a conferência não é 

imediata, é necessária a dilação do prazo de envio do ato à CGJ, a fim de que seja 

enviado o ato conferido e assinado. Não é importante que o selo e o ato/registro seja 

da mesma data do seu envio à CGJ . Somente após o ato estar já disponível no site do 

TJSC é que a parte o receberá fisicamente. 

 

Fundamentação: 

 

Estabelece o art. 9º do Provimento nº 08/2011: 

Art. 9º. Concluído o ato e nele impresso o selo digital correspondente, o 

sistema de automação da serventia deverá automaticamente enviar as informações 

cadastradas ao servidor do Poder Judiciário: 

I - Em até 30 (trinta) minutos após a conclusão do ato, caso a serventia 

disponha de acesso ininterrupto à internet; 

(...). 

O art. 10, do mesmo Provimento, dispõe: 

Art. 10. Antes da finalização do ato e do envio das informações ao Poder 

Judiciário, seu conteúdo deverá ser conferido (...), com o objetivo de evitar sua 

retificação”. 



De acordo com o disposto no art. 9º do Provimento 08/2011, acima transcrito, somente 
após o ato registral ser concluído, o selo de fiscalização deve ser impresso e o sistema 
de automação da serventia deverá enviar o ato automaticamente para o servidor do 
Poder Judiciário. 

Dito isso, há que se atentar para o significado do verbo “concluir”. 

Significado de Concluir 

O dicionário online de português (disponível em: 

http://www.dicio.com.br/concluir/), define o verbo concluir: 

v.t. e i. Acabar, terminar: concluir um assunto. 
Apresentar opinião, conclusões, pronunciar-se: eu lhe peço concluir. 
Deduzir, inferir: donde se conclui que todos têm razão. 

É  a mesma a definição, do dicionário Aurélio: 

Concluir. v.t. 1. Pôr término a, ou levar a cabo.  

Sinônimos de Concluir 

Sinônimo de concluir: acabar, completar, finalizar, findar, perfazer, rematar, 
terminar e ultimar 

Assim,  ato registral concluído, nada mais é do que aquele acabado,  finalizado, 

terminado. 

E quando pode-se dizer que um ato registral encontra-se concluído? 

Quando o ato encontra-se pronto/finalizado, não sendo mais necessário 

qualquer providência ou correção. Ou seja, significa que houve sua completa 

finalização, a qual ocorre com a conferência e assinatura do Titular da Serventia, seu 

substituto legal ou preposto autorizado para tanto (escrevente autorizado ou 

substituto). 

Portanto, de acordo com o Provimento 08/2011 e pelo raciocínio lógico, quando 

a serventia deverá enviar as informações do ato ao servidor do Poder Judiciário? 

A resposta somente pode ser uma: quando ato estiver conferido e assinado! 

Portanto, ato concluído = ato assinado. 

Até a conferência e assinatura do Titular ou responsável, o ato não pode ser 

considerado concluído.  

Não é demais ressaltar que antes do apresentante receber o título registrado 

em mãos, seu teor e suas informações cadastradas, já se encontram no servidor do 

Poder Judiciário.  

Tendo em vista a grande responsabilidade de quem desempenha a atividade 

notarial e registral (que é objetiva – Lei 8935/94), entendemos que não é viável exigir-se 

http://www.dicio.com.br/concluir/
http://www.dicio.com.br/acabar/
http://www.dicio.com.br/completar/
http://www.dicio.com.br/finalizar/
http://www.dicio.com.br/findar/
http://www.dicio.com.br/perfazer/
http://www.dicio.com.br/rematar/
http://www.dicio.com.br/terminar/
http://www.dicio.com.br/ultimar/


que atos não concluídos, ou seja, não assinados, estejam no publicados no site do 

Poder Judiciário.  

 

 Segunda sugestão: 

 

 

Alteração dos arts. 737 e 745, IV do novo Código de Normas 

 

PARCELAMENTO DO SOLO - Licença da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Social, Urbano e Meio Ambiente - DESNECESSIDADE –  Lei estadual n. 15.616 de 
10/11/2011 e Lei Complementar Estadual n. 549 de 10/11/2011. Princípio da 
legalidade. 

 

Fundamentação: 

 

A exigência prevista pela Lei estadual n. 6.063/1982 e Lei Complementar nº 381/2007, 
da necessária anuência da Secretaria de Estado de Planejamento – Diretoria de 
Desenvolvimento das Cidades, Gerência de Planejamento Urbano- GEURB, em todos os 
parcelamentos do solo, que havia sido delegada às Secretarias Regionais/SDRs, não 
mais se aplica, tendo sido os arts. 5º e 13 da Lei nº 6.063, de 1982, que dispõem sobre 
o parcelamento do Solo Urbano, revogados pela Lei estadual n. 15.616 de 10/11/2011 e 
o inciso XIX do art. 56 da Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, revogado 
pela Lei Complementar Estadual n. 549 de 10/11/2011.  

Assim, a princípio, o Código de Normas Novo não poderia ir contra o disposto nas 
referidas leis, razão da necessidade de sua alteração. 

 

Terceira sugestão: 

 

Alteração do  art  719 do novo Código de Normas 

 

PARCELAMENTO DO SOLO – REGISTRO ESPECIAL –  PRUDENTE CRITÉRIO DO 
REGISTRADOR 

 AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EXCEÇÕES AO REGISTRO ESPECIAL NO NOVO CÓDIGO DE 
NORMAS COMO FAZIA O ANTIGO (ART. 850 e Provimentos 14/93 e 75/98 da CGJ/SC) – 
PEDIDO DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 850 DO ATUAL 
CÓDIGO DE NORMAS.  

 

Fundamentação: 

 

Não é tarefa fácil estabelecer a precisa distinção entre caso de 
desmembramento, sujeito às formalidades da lei 6766/79, e o desdobro (ou 
desdobramento), simples divisão de lote preexistente para a anexação a outro ou 
formação de nova área, razão pela qual a previsão de regras no Código de Normas para 



guiar o registrador na em tão importante tarefa é medida que vai ao encontro  do 
princípio da segurança jurídica. 

O atual Código de Normas dispõe: 

 

“Art. 850. Fica dispensado da observância do art. 18 da lei 6766/79, o 
parcelamento que preencha cumulativamente as seguintes condições: 

 

I – não implique abertura de novas vias de circulação, de logradouros 
públicos, prolongamento, modificação ou ampliação de vias existentes 
ou, de modo geral, transferência de áreas para o domínio público; 

II – não provenha de imóvel que, a partir da vigência da Lei federal n. 
6.766/79, já tenha sido objeto de outro parcelamento; e 

III – não importe em fragmentação superior a dez lotes”. 

 

Referida redação pode ser até melhorada pelo Novo Código de Normas, 
mas suprimi-la é medida perigosa e insegura, pois retira critérios utilizados por anos 
pelos registradores nesta importante tarefa, que é distinguir desdobro de 
desmembramento.  
 

Quarta sugestão: 

 

Alteração do  art  734 do novo Código de Normas 

 

PARCELAMENTO DO SOLO – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOMENTE 
QUANDO FOR REALIZADO O REGISTRO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 18 LEI 6766/79 – 
PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE 05 (CINCO) DIAS -  INTELIGÊNCIA DO ART. 734 DO 
NOVO CN, da CONSULTA 08/03 MPSC, Art.127, 129, incisos III e IX, da CRFB/1988; arts. 
82, III, e 185 do CPC; art. 82 incisos VI, 'e', e X, da LC 197/2000 e Provimento 
nº25/1985-MP/SC. 

 

Fundamento: 

Estabelece o art. 734 do novo CN: 

“Presentes os requisitos legais, o oficial, antes das publicações do 
edital, remeterá os autos do procedimento à apreciação do Ministério Público”. 

O Provimento n. 25/1985/CGMP: “aos membros do Ministério Público de 

primeira instância o efetivo exercício de rigorosa fiscalização sobre os pedidos de 

registro de loteamento ou desmembramento de imóveis que ingressarem no cartório 

competente, impugnando-os desde logo, quando estiverem em desacordo com os 

termos das Leis número 6.766/79 e número 6063/82.” 



E a CONSULTA n. 08/03 MPSC: 

PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – Lei n. 6.766/79. Necessidade de 
intervenção ministerial em pedido de registro de loteamentos e 
desmembramentos. Interesse público e social. Inteligência do art. 127 
da Constituição Federal e art. 82, III, do CPC. Prazo de 5 dias para 
manifestação. Aplicação da regra subsidiária do art. 185, do CPC 
(Consulta n. 8/03) – original sem grifo.  

Fonte: Guia do Parcelamento do Solo Urbano - Perguntas e Respostas: 
consultas e modelos elaborada pelo Centro de Apoio Operacional do 
Meio Ambiente do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 
coordenado por Luís Eduardo Couto de Oliveira Souto. Florianópolis, 
2010. 

Assim, melhor redação do art. 734 seria prever a intervenção do 
Ministério Público nos casos do registro especial previsto no art. 18 da Lei 6766/79, 
dispensado o envio quando se tratar de desdobro. 

Sugestão de nova redação do art. 734 do novo CN: 

“Encontrada em ordem a documentação, o oficial remeterá os autos 
do procedimento de registro especial de parcelamento do solo 
previsto no art. 18 da Lei 6766/79 à apreciação do Ministério Público, 
dispensado o envio quando se tratar de desdobro. 

Parágrafo único. Retornando os autos com parecer favorável do 
Ministério Público, o oficial fará publicar edital na forma da lei, ou 
providenciará desde logo seu registro, em se tratando de 
parcelamento inferior a 10 (dez) lotes ou áreas. 

 

Quinta sugestão: 

 

Alteração do  art  488  do novo Código de Normas 

 

PROCURAÇÃO PÚBLICA DE ORIGEM ESTRANGEIRA 

A procuração pública de origem estrangeira deverá ser legalizada no consulado do 
Brasil no País de origem, salvo se houver encaminhamento diplomático, de governo 
a governo ou acordo dispensando a legalização, caso em que o documento deverá 
passar pelo Ministério das Relações Exteriores do País de origem. Além da 
necessária consularização, a procuração pública de origem estrangeira deverá ser 
traduzida por tradutor juramentado e registrada no Registro de Títulos e 
Documentos. Quando a procuração for feita em Consulados  brasileiros, dispensa-se 
a tradução, consularização e o registro em Registro de Títulos e Documentos. 

  

 

Fundamentação: 



Dispõe o Novo Código de Normas: 

Art. 488. A prática de ato por procurador será mencionada no termo, 
com indicação da serventia, livro, folha e data da lavratura da 
procuração, se por instrumento público, precedido de confirmação de 
sua autenticidade e eficácia. 

Parágrafo único. Se o instrumento for de origem estrangeira e não 
houver acordo internacional que dispense a legalização, o delegatário 
fará referência ao número de ordem, livro e folha do ofício de registro 
de títulos e documentos onde foi registrada a procuração. 

Houve uma impropriedade no parágrafo único do artigo 488 acima 
transcrito.  

A legalização  é a “consularização” do documento pelo Consulado do 
Brasil no País de origem.  

O registro no Registro de Títulos e Documentos da procuração 
estrangeira é necessário, ainda que haja acordo internacional dispensando a 
legalização. Senão, vejamos: 

A exigência da legalização dos documentos públicos estrangeiros para 
ter efeitos no Brasil é prevista pelo Decreto 84.451, de 31 de janeiro de 1980. 

Como existem países sem representação consular brasileira, a exigência 
fica restrita àqueles onde há consulado do Brasil. Dispensa-se tal formalidade caso haja 
encaminhamento via diplomática, de governo a governo. 

Além da consularização, que é exigida para os documentos públicos 
estrangeiros, todos os documentos estrangeiros, sejam públicos ou particulares, para 
que tenham validade no Brasil, devem ser traduzidos por tradutor juramentado e 
obrigatoriamente registrados no Registro de Títulos e Documentos (Decreto Federal n. 
13.609, de 21 de outubro de 1943, art. 129, 6º, da lei 6015/73, art. 224 do CC e art. 157 
do CPC). Ou seja, nenhum acordo internacional dispensa o registro de documentos 
estrangeiros no Registro de títulos e documentos. 

A exigência da consularização é que pode ser dispensada, havendo 
acordo internacional neste sentido.  

Assim, em se tratando de documentos públicos emanados de estados-
partes do Mercosul (Argentina, Uruguai e Paraguai), é de ser aplicado o Protocolo de 
Las Leñas (Decreto nº 2.067/1996). Cuidando-se de Documentos Públicos argentinos, 
deve ser, ainda, observado o Acordo, p.t.n., sobre Simplificação de Legalizações em 
Documentos Públicos, de 16 de outubro de 2003, publicado do Diário Oficial nº 77, de 
23 de abril de 2004, o qual dispensa a legalização consular desde que o documento 
seja submetido à autoridade central (Ministério das Relações Exteriores da República 
Argentina). 

Igualmente ao que ocorre com os documentos públicos argentinos, no 
caso de documento público emanado da França, este também pode ser legalizado 
apenas pelo respectivo Ministério das Relações Exteriores, dispensando a legalização 
consular, conforme dispõe o Acordo Brasil-França (Acordo de Cooperação, em Matéria 



Civil, celebrado em Paris, em 28/05/1996, e promulgado pelo Decreto n 3.598, de 
12/09/2000 (publicado no D.O.U. de 13/09/2000). 

No mesmo sentido, existe acordo com a Bolívia, Chile (Decreto nº 
6.891/2009), Espanha (Decreto nº 166/1991), e Itália (Decreto nº 1.476/1995). 

Assim, sugere-se a seguinte redação ao art. 488 do Novo Código de 
Normas: 

Art. 488. A prática de ato por procurador será mencionada no termo, 
com indicação da serventia, livro, folha e data da lavratura da 
procuração, se por instrumento público, precedido de confirmação de 
sua autenticidade e eficácia. 

§ 1º. A procuração pública de origem estrangeira deverá ser legalizada 
no consulado do Brasil no País de origem, salvo se houver 
encaminhamento diplomático, de governo a governo ou acordo 
dispensando a legalização, caso em que o documento deverá passar 
pelo Ministério das Relações Exteriores do País de origem.  

§ 2º. Além da necessária consularização, a procuração pública de 
origem estrangeira deverá ser traduzida por tradutor juramentado e 
registrada no Registro de Títulos e Documentos.  

§ 3º. Quando a procuração for feita em Consulado brasileiros, 
dispensa-se a tradução, consularização e o registro em Registro de 
Títulos e Documentos. 


