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Noções sobre o Registro de Imóveis 
 
Uma das importantes funções estatais, para manutenção da estabilidade 
econômica e social, é conservar a memória de atos e fatos jurídicos que 
tenham impacto na vida civil. 
 
A possibilidade de conhecer a situação jurídica das pessoas e das coisas 
constitui elemento essencial para a criação de relações jurídicas estáveis.  
 
Imaginem a dificuldade que seria provar que uma pessoa está morta ou que 
um imóvel pertence a alguém se não tivéssemos um sistema de registro. Essa 
dificuldade traria consequências desagradáveis para a sociedade, como a 
demora (ainda maior) na obtenção de benefícios sociais (porque para provar 
que a pessoa está morta não bastaria uma certidão de óbito), desvalorização 
dos imóveis (ninguém quer pagar caro por um imóvel quando se tem o risco 
de perdê-lo) e aumento dos juros (se a garantia é fraca, os juros devem ser 
altos para compensar o risco). 
 
O registro pode ser feito diretamente pelo próprio Estado, como no caso dos 
veículos (DETRAN) e das sociedades empresárias (Juntas Comerciais), ou 
delegado a particulares, como acontece com os cartórios (extrajudiciais). 
 
Normalmente, quando se fala em “cartório”, lembramos imediatamente 
daqueles locais onde são feitas escrituras ou reconhecimento de firma, onde 
são feitos os registros de nascimento e de óbito e onde são registrados os 
imóveis. Mas, o próprio Código de Processo Civil, talvez até por razões 
históricas, utiliza esse mesmo termo “cartório” quando pretende deixar 
expresso que o ato deve ser praticado nas dependências das Varas ou 
Secretarias. De modo que, para não restar dúvidas, tornou-se comum a 
distinção entre cartórios judiciais e cartórios extrajudiciais.  
 
Os cartórios extrajudiciais são designados pelo Constituição Federal e pela 
legislação como serviços notariais e de registro.  



A Lei n˚ 8.935/1994, conhecida como “Lei dos Cartórios”, discrimina quais 
são esses serviços: 
 

Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de registro são os: 
 
        I - tabeliães de notas; 
 
        II - tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos; 
 
        III - tabeliães de protesto de títulos; 
 
        IV - oficiais de registro de imóveis; 
 
        V - oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas 
jurídicas; 
 
        VI - oficiais de registro civis das pessoas naturais e de 
interdições e tutelas; 
 
        VII - oficiais de registro de distribuição. 

 
O serviço de registro de imóveis é regulamentado por diversas leis (Código 
Civil, Lei de Incorporação, Lei de Parcelamento do Solo etc.), sendo a 
principal delas a Lei nº 6.015/1973, chamada de Lei dos Registros Públicos 
– LRP. 
 
Os registros relacionados aos imóveis são praticados em livros. 
Antigamente, existiam 8 (oito) livros e os atos relativos a um determinado 
imóvel podiam ficar espalhados em todos eles. A LRP reduziu a quantidade 
de livros a 5 (cinco) e estabeleceu que todos os atos relacionados ao imóvel 
deveriam ser registrados no Livro 2. 
 
Antes, os livros de registro eram grandes e pesados (eram inclusive 
chamados de “livrões”), o que dificultava o manuseio. A LRP permitiu que 
os livros de registro fossem organizados por fichas, o que facilitou 
sobremaneira a prática dos atos. 
 
Segundo a LRP, os livros do registro de imóveis são os seguintes: 
 

a) Livro 1 – Protocolo 
b) Livro 2 – Registro Geral 
c) Livro 3 – Registro Auxiliar 
d) Livro 4 – Indicador Real 



e) Livro 5 – Indicador Pessoal 
 
O Livro de Protocolo é usado para relacionar todos os títulos apresentados 
no cartório para registro ou averbação.  
 
Por exemplo, se uma escritura de compra e venda de um imóvel é 
apresentada no cartório, ela será relacionada nesse livro, de acordo com a 
ordem em que for apresentada. Esse número de ordem é importante porque 
vai garantir que nenhum outro título que foi apresentado depois será 
registrado ou averbado antes dela. A relação dos títulos apresentados é feita 
seguindo uma sequência numérica (do número 1 ao infinito). É a esse 
número que o registrador se refere quando fala em “número de protocolo”. 
 
O Livro 2 é usado para a prática de atos relacionados ao imóvel. Tudo o que 
disser respeito ao imóvel é registrado ou averbado nesse livro. Se o imóvel 
foi vendido, é feito um registro; se foi dado em garantia, outro registro; se o 
proprietário se casou, faz-se uma averbação; se posteriormente se divorciou, 
outra averbação; se foi penhorado, mais um registro ... e assim por diante. A 
ideia é que todo a história do imóvel conste desse livro. 
 
A LRP fala em livro, mas, como dissemos, permite que esse livro seja 
organizado em fichas, que é o sistema preferido entre os registradores.  
 
São dois os tipos de atos que podem ser praticados no Livro 2: registro e 
averbação.  
 
Na teoria, o registro é destinado aos atos relacionados à criação ou à 
transferência de direitos sobre o imóvel. A compra e venda, por exemplo 
transfere o direito de propriedade. Logo, o ato a ser praticado deve ser o de 
registro. Já a averbação é utilizada para as situações que alterem o 
registro. Se o imóvel é um terreno, por exemplo, a construção de uma casa 
é uma situação que altera o registro, mas que não cria ou transfere nenhum 
direito real. Assim, o ato a ser praticado deve ser uma averbação. 
 
Na prática, a LRP determina quais atos devem ser registrados e quais devem 
ser averbados (art. 167). 
 
A distinção entre os atos de registro e averbação é importante não apenas por 
razões históricas ou para manutenção da ideia central do sistema de registro 
de imóveis. 
 
O principal reflexo dessa diferenciação reside no valor dos emolumentos, 
ou seja, na contraprestação paga pelos usuários do serviço de registro de 



imóveis. Por se tratar de ato que envolve maior responsabilidade, o registro 
é mais caro do que a averbação. 
 
Os atos de registro e de averbação são praticados no Livro 2 na matrícula 
do imóvel. Para cada imóvel é aberta uma matrícula, que também é composta 
por uma sequência numérica que vai o número 1 (um) ao infinito. 
 
A matrícula é aberta com a descrição do imóvel, nome e qualificação do 
proprietário, número do registro anterior e, se tiver, indicação do número de 
cadastro municipal (imóveis urbanos) ou federal (imóveis rurais). Essas 
informações compõem o que se chama de preâmbulo da matrícula. Abaixo 
do preâmbulo, são feitos os registros e averbações. 
 
Os registros e averbações também seguem uma sequência numérica. Após 
indicação do tipo de ato “R” (referente a registro) ou “Av” (relativo a 
averbação), coloca-se o número correspondente à sequência (R1, R2, Av3, 
R4, Av5 ... e assim por diante).  
 
Para que se tenha uma noção clara de tudo isso, veja, abaixo, um exemplo 
de matrícula. 
 



 

Passemos agora à análise dos principais atos judiciais com reflexo no registro 
de imóveis. 
 
1. Partilha em Razão de Óbito 
 
Quando a pessoa morre os seus bens são transmitidos para seus herdeiros. Essa 
transmissão ocorre no momento do falecimento. Em se tratando de imóveis, todavia, para 



que os herdeiros possam dispor desses bens (colocando em seu nome, vendendo, dando 
em garantia ...) é necessário o registro da partilha.  
 
Partilha é o ato pelo qual o juiz divide os bens deixados pelo falecido entre os herdeiros.  
 
A partilha também pode ser feita pelo tabelião de notas desde que presentes determinados 
requisitos. No entanto, trataremos apenas das partilhas feitas judicialmente. 
 
Diz-se que a partilha é (a) julgada quando houver mais de um herdeiro e não existir 
acordo entre eles sobre a divisão da herança e (b) homologada quando, havendo mais de 
um herdeiro, existir acordo entre eles acerca da divisão dos bens.  
 
Havendo um único herdeiro, não há partilha de bens, mas adjudicação destes ao herdeiro 
existente por sentença de natureza também homologatória. 
 
Muito embora a partilha seja homologada ou julgada por sentença, o conjunto de 
documentos encaminhado ao cartório para registro é denominado formal de partilha 
(quando houver dois ou mais herdeiros) ou carta de adjudicação (quando houver 
herdeiro único).  
 
O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão 
hereditário quando esse não exceder a 5 (cinco) vezes o salário-mínimo, caso em que se 
transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado (CPC, art. 655, p. u.). 
Todavia, dado o valor dos imóveis, dificilmente um documento dessa natureza será 
apresentado ao registro de imóveis. 
 
Nos termos do art. 655 do CPC, do formal de partilha constarão as seguintes peças: 
 

I - termo de inventariante e título de herdeiros; 
 
II - avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro; 
 
III - pagamento do quinhão hereditário; 
 
IV - quitação dos impostos; 
 
V - sentença. 

 
Além dessas peças, para fins de registro, é necessário o atendimento dos requisitos 
exigidos pela Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), pela Lei dos Notários e 
Registradores (Lei nº 8.935/1994) e pela legislação estadual (tanto leis quanto 
provimentos e normas de serviço expedidas pela Corregedoria-Geral de Justiça).  
 
Assim, por exemplo, não basta a “avaliação dos bens que constituíram o quinhão do 
herdeiro”, como está no inc. II do art. 655 do CPC. Também é necessária a identificação 
dos imóveis que constituíram o quinhão do herdeiro. Confira-se, a respeito, o que diz o 
art. 222 da Lei de Registros Públicos: 
 



Art. 222 - Em todas as escrituras e em todos os atos relativos a imóveis, bem como 
nas cartas de sentença e formais de partilha, o tabelião ou escrivão deve fazer 
referência à matrícula ou ao registro anterior, seu número e cartório. 

 
Outros requisitos decorrem dos princípios adotados pela lei, como é o caso do princípio 
da segurança jurídica, que pressupõe, por exemplo, suficiente identificação da 
autoridade judicial e do processo em que julgada a partilha.  
 
De modo que, além das peças que compõem o formal de partilha, é necessária a 
apresentação das seguintes informações, declarações ou documentos: 
 

a) natureza, número do processo e órgão judicial; 
b) qualificação das partes, com indicação de nome completo, nacionalidade, 

profissão, número da carteira de identidade com o órgão expedidor, número do 
CPF e endereço completo; 

c) descrição dos imóveis objeto da partilha, citando, inclusive, as suas características 
e os números das matrículas; 

d) termo(s) de cessão, se houver (escritura pública ou termo nos autos); e 
e) certidão do trânsito em julgado. 

 
Tais informações, quando não forem apresentadas juntamente com o formal de partilha 
ou com a carta de adjudicação, devem ser exigidas dos interessados. 
 
Sem essas informações, não é possível o registro da partilha, devendo o oficial de registro 
elaborar nota devolutiva, apontando as exigências a serem satisfeitas. 
 
Em regra, os impostos incidentes sobre a transmissão da herança devem ser recolhidos 
antes do julgamento da partilha.  
 
Sobre a transmissão da herança incide o Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis 
e Doações – ITCD, de competência estadual, cuja alíquota varia de 2% a 8%.  
 
Comprova-se a quitação do ITCD não apenas mediante apresentação do seu comprovante 
de pagamento, mas principalmente da exibição do Demonstrativo de Cálculo do ITCD 
(Causa Mortis) e do Documento de Arrecadação de Receita Estadual (DARE).  
 
Compete à autoridade judicial conferir se a distribuição de bens constante do 
demonstrativo de cálculo coincide com a partilha lançada nos autos. Se houver 
divergência, a partilha deverá ser novamente submetida à Fazenda Pública Estadual. Se, 
por exemplo, o juiz atribuir ao herdeiro “A” 25% de um imóvel e, no demonstrativo de 
cálculo, esse herdeiro aparece com 50% do imóvel, a partilha deverá ser mais uma vez 
submetida ao Fisco Estadual para correção. 
 
Caso um herdeiro receba bens em valor superior ao seu quinhão hereditário, deverão ser 
apresentados o Demonstrativo de Cálculo do ITCD (Excedente de Quinhão), o 
Documento de Arrecadação de Receita Estadual (DARE) e o comprovante de pagamento 
do ITCD relativo ao excedente.  
 



Havendo cessão da herança, deverá ser recolhido novo imposto. Se gratuita a cessão, o 
imposto incidente é o ITCD; se onerosa, normalmente há incidência do Imposto sobre 
Transmissão Inter Vivos, o que deve ser conferido na legislação municipal.  
 
No caso de partilha amigável, de herdeiro único e, para alguns autores, quando o valor 
dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, não cabe à 
autoridade judicial exigir o pagamento de impostos sobre a transmissão da herança. 
Nessas hipóteses, cumpre ao juiz, após elaboração do formal de partilha ou da carta de 
adjudicação, determinar a intimação do “fisco para lançamento administrativo do imposto 
de transmissão e de outros tributos porventura incidentes” (CPC, art. 659, § 2º). 
 
Dentre os principais problemas com relação ao registro da partilha em razão de óbito, 
temos: 
 

a) Formal de Partilha faltando peças, como sentença, termo de inventariante e 
certidão de trânsito em julgado; 

b) Ausência de qualificação das partes (profissão, estado civil, regime de bens do 
casamento, data do casamento, RG, CPF e endereço); 

c) Descrição do imóvel incompleta e/ou incorreta; 
d) Ausência de descrição do boxe de garagem, quando este é uma unidade autônoma; 
e) Ausência de indicação da matrícula do imóvel; 
f) No inventário conjunto, não é feito o pagamento dos quinhões seguindo a ordem 

cronológica do falecimento; 
g) Homologação de partilha dos bens direto para os herdeiros (netos) por 

representação, mesmo em caso de herdeiro pós-morto (filho); 
h) Ao homologar o acordo, a sentença não indica em quais folhas do processo este 

se encontra, prejudicando a análise para a prática do ato; 
i) Sentença homologa partilha de bens imóveis gravados com alienação fiduciária 

(o que se transmite são os direitos fiduciantes); e 
j) Ao descrever os bens, não menciona que o de cujus era proprietário apenas de 

uma fração ideal, partilhando a totalidade do imóvel. 
 
 
2. Partilha em Razão de Divórcio 
 
Com o fim do casamento em razão do divórcio, extingue-se a sociedade conjugal, 
partilhando-se os bens entre os ex-cônjuges.  
 
No entanto, os ex-cônjuges podem optar por manter os bens em condomínio, quando 
ambos ficarão com 50% de cada um dos bens. Nesse caso, a partilha é objeto de 
averbação, e não de registro. Sobre o tema, veja o que diz o art. 116 do Código de Normas 
e Procedimentos do Foro Extrajudicial: 
 

Art. 116. Expedir-se-á mandado de averbação pelas escrivanias de família ou 
congêneres com outra designação, para efeito perante o Registro de Imóveis, 
decorrente das sentenças de separação judicial ou divórcio, nulidade ou anulação 
de casamento, quando não decidirem sobre a partilha de bens imóveis, ou 
afirmarem que os bens permanecem em comum entre os ex-cônjuges. 

 
 



Nos demais casos, ou seja, quando os ex-cônjuges não optarem pelo condomínio, a 
partilha será objeto de registro.  
 
Quando não decidirem sobre a partilha de bens imóveis ou afirmarem que os bens 
permanecem em comum entre os ex-cônjuges, o título que deve ser apresentado a registro 
é o mandado de averbação, em sua forma original ou cópia autenticada pela Vara 
Judicial ou documento eletrônico que contenha código de validação pelo Projudi. 
 
O mandado de averbação deve conter:  
 

a) Natureza, número do processo e órgão judicial; 
b) Informação de que não existem bens a partilhar, não houve partilha ou que os bens 

permanecem em comum; 
c) Qualificação das partes, com indicação de nome completo, nacionalidade, 

profissão, número da carteira de identidade com o órgão expedidor, número do 
CPF e endereço completo; 

d) Menção ao nome adotado pelas partes após o divórcio (se mantém o nome de 
casado ou se volta a usar o nome de solteiro); 

e) Certidão de trânsito em julgado.  
 

Quando, todavia, houver partilha de bens, o documento a ser apresentado é a carta de 
sentença, também em sua forma original ou cópia autenticada pela Vara Judicial ou 
documento eletrônico que contenha código de validação pelo Projudi. 

A carta de sentença, nesse caso, deve conter:  

a) natureza, número do processo e órgão judicial; 
b) qualificação das partes, com indicação de nome completo, nacionalidade, 

profissão, número da carteira de identidade com o órgão expedidor, número do 
CPF e endereço completo; 

c) descrição dos imóveis objeto da partilha, citando, inclusive, as suas características 
e os números das matrículas; 

d) avaliação dos bens; 
e) sentença (e, se houver acordo, o termo correspondente); 
f) certidão do trânsito em julgado. 

Caso os ex-cônjuges optem pela manutenção do condomínio, em percentuais iguais, não 
há incidência de imposto, e, por consequência, o divórcio não precisa ser submetido às 
fazendas públicas estadual ou municipal.  
 
Quando a partilha é feita de forma igualitária, isto é, quando os bens são divididos 
equitativamente entre os ex-cônjuges, em regra também não há incidência de imposto, 
mas, nessa hipótese, o divórcio precisa ser analisado pelo fisco estadual, pois pode 
acontecer de a avaliação dos bens feita pela fazenda pública ser diferente daquela feita no 
processo. Imagine, por exemplo, que os bens a serem partilhados sejam dois imóveis no 
valor de R$ 200 mil cada, segundo a avaliação das partes e que o fisco estadual avalie um 
dos imóveis por R$ 200 mil e o outro por R$ 250 mil. Nessa situação, a partilha será 
desigual, havendo incidência de imposto sobre o excedente.  
 



Havendo partilha desigual, ou seja, quando os ex-cônjuges ficam com bens em valor 
superior ao que teriam direito, há incidência de imposto. Se o ato for gratuito, incide 
ITCD; se oneroso, incide ITBI. 
 
Os principais problemas que temos com relação ao registro da partilha em razão do 
divórcio são os seguintes: 
 

a) Carta de sentença omitindo informações, como qualificação das partes; 
b) Descrição do imóvel incompleta e/ou incorreta (falta descrição da vaga de 

garagem, quando esta é uma unidade autônoma); 
c) Ausência de indicação da matrícula do imóvel; 
d) Sentença homologa acordo em determinado evento, mas não há como confirmar 

se o documento apresentado (acordo) é realmente aquele que fora homologado; 
e) Sentença homologa acordo em que o casal não partilha entre si o bem imóvel: 

consta apenas que doarão o bem ao filho, não deixando claro que as partes deverão 
lavrar um instrumento próprio para cumprir o item do acordo, no caso, uma 
escritura pública de doação. 

 
3. Penhora 
 
Segundo o CPC, art. 838, a penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá: 
 

I - a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita; 
 
II - os nomes do exequente e do executado; 
 
III - a descrição dos bens penhorados, com as suas características; 
 
IV - a nomeação do depositário dos bens. 

 
Já no art. 844, o CPC estabelece que, para presunção absoluta de conhecimento por 
terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente, 
mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado 
judicial. 
 
Assim, na nova sistemática processual civil, para registro da penhora, é suficiente a 
apresentação da cópia do auto ou termo de penhora, não sendo necessário que estes 
venham acompanhados do mandado judicial. 
 
Auto é aquele lavrado pelo Oficial de Justiça em cumprimento do mandado enquanto que 
o termo é lavrado pelo escrivão nos próprios autos. Desta forma de penhora trata o art. 
845, § 1º, do CPC, ao prescrever que a penhora de imóveis, quando apresentada certidão 
da respectiva matrícula, será realizada por termo nos autos. 
 
A cópia do auto ou termo deve ser autenticada pela Vara Judicial ou, em se tratando de 
documento eletrônico, deve conter código de validação pelo Projudi. 
 
As informações constantes do art. 838 do CPC são necessárias para o cumprimento da 
legislação processual civil. Entretanto, para fins de registro da penhora, é necessário o 
atendimento dos requisitos exigidos pela Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), 



pela Lei dos Notários e Registradores (Lei nº 8.935/1994) e pela legislação estadual (tanto 
leis quanto provimentos e normas de serviço expedidas pela Corregedoria-Geral de 
Justiça). Assim, além dos requisitos estabelecidos no art. 838 do CPC, é necessário que o 
auto ou termo contenha: 
 

a) natureza, número do processo e órgão judicial; e 
b) valor da dívida. 

 
A natureza, número do processo e órgão judicial são elementos mínimos de identificação 
do processo e da autoridade judicial que determinou a penhora. 
 
O valor da dívida é necessário para a cobrança dos emolumentos.  
 
Emolumentos são os valores pagos ao oficial de registro pela prática dos atos do seu 
ofício. É a remuneração deste profissional.  
 
Prevê o art. 120, § 1º, do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial que 
os “registros, nos Ofícios Imobiliários, oriundos de ordens judiciais consistentes em 
penhoras, arrestos e sequestros, inclusive, aquelas emanadas da Justiça do Trabalho, 
serão precedidos do pagamento, pelos interessados, dos respectivos emolumentos, 
salvo nos casos previstos em normas legais. E, no § 3º, que os “emolumentos cobrados 
pelo registro da penhora serão proporcionais ao valor da dívida, dividido pelo número 
de imóveis, envolvidos pela execução, observando sempre a Tabela XIV, no 76, do 
Regimento de Custas”. 
 
Caso essas informações não constem do auto ou termo, não será possível o registro da 
penhora. Caberá ao Oficial de Registro, nesse caso, elaborar nota devolutiva, indicando 
as exigências necessárias ao respectivo registro. 
 
A penhora é sujeita a registro (e não averbação como equivocadamente menciona o CPC 
no art. 844). A principal lei que rege a atividade do registro de imóveis é a Lei nº 
6.015/1973. E esta lei, em seu art. 167, inc. I, item 5, é expressa ao dizer que são sujeitas 
a registro as “penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis”.  
 
Esses são os principais problemas quanto ao registro das penhoras: 
 

a) Determinação para que o Cartório registre a penhora em imóvel que não mais 
pertence ao executado;  

b) Omissão do valor da dívida; 
c) Ausência da especificação da fração do imóvel a ser penhorada, quando o 

executado é proprietário apenas de uma fração ideal;  
d) Indicação errada do número da matrícula (o executado é proprietário da matrícula 

n. 1.486, e, no documento, aparece como matrícula n. 1.846); 
e) Divergência entre o nome do executado indicado no processo e aquele que consta 

como proprietário do imóvel a ser objeto de constrição; 
f) Penhora de imóvel de propriedade do sócio quando a executada é pessoa jurídica 

sem qualquer informação relacionada a desconsideração da personalidade 
jurídica; 

g) Determinação de penhora em imóvel gravado com cláusula restritiva de 
impenhorabilidade; 



h) Falta a indicação da matrícula do (s) imóvel (eis) ou descrição do imóvel; 
i) Títulos extraídos de processos digitais são apresentados sem o código de 

validação ou sem o código de acesso nos processos sigilosos. 
 
 
4. Cancelamento de atos 
 
Os atos de registro ou averbação praticados na matrícula podem ser cancelados por 
determinação judicial. Mas não é qualquer decisão. Exige a Lei de Registros Públicos 
para o cancelamento de atos registrais que a decisão tenha transitado em julgado. 
 
É o que determina o art. 250, inc. I, da Lei de Registros Públicos: 
 

Art. 250 - Far-se-á o cancelamento: 
I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; 

 
Caso se trate de decisão interlocutória, deve-se mencionar que contra esta não cabem mais 
recursos. 
 
Para que se efetue o cancelamento, deve ser apresentado ao registro de imóveis o 
mandado judicial, em sua forma original ou cópia autenticada pela Vara Judicial ou 
documento eletrônico que contenha código de validação pelo Projudi. 
 
Esse mandado deve conter: 
 

a) Natureza, número do processo e órgão judicial  
b) Identificação do imóvel (número do apartamento, box de garagem, escaninho, 

lote, etc.) 
c) Número da matrícula  
d) Número do registro ou averbação do ato a ser cancelado 
e) Certidão de trânsito em julgado ou, se tratando de decisão interlocutória, que não 

cabem mais recursos. 
 
O cancelamento dos atos é cobrado como averbação sem valor declarado e, em regra, não 
incidem impostos.  

Dentre os principais problemas quanto ao cancelamento de atos, temos: 

a) Determinação do cancelamento de arresto quando o ônus existente na matrícula é 
uma penhora (e vice-versa); 

b) Falta de indicação de todas as matrículas penhoradas no processo, não 
especificando se o cancelamento é parcial; 

c) Falta pagamento de custas e emolumentos, quando não deferida a gratuidade da 
justiça; 

d) Títulos extraídos de processos digitais são apresentados sem o código de 
validação ou o código de acesso para os casos de processos sigilosos; 

e) Falta de identificação do imóvel cujo ato deva ser cancelado (principalmente em 
atos de constrição), quando a unidade está vinculada à matrícula de condomínio 
edilício ou à matrícula de loteamento; 



f) O mandado ou ofício determina o cancelamento de todos os ônus existentes na 
matrícula, mas há gravames registrados ou averbados por determinação de outros 
juízos. 

 
 
 
 


