
Impressões “provisórias” sobre a MP 1085/21: sistema eletrônico dos 

registros públicos – SERP 

 

1 - Introdução 

Publicada a Medida Provisória 1085 no apagar das luzes do ano de 2021 

(28.12.2021), grande alvoroço se criou em discussões e preocupações de 

registradores de imóveis em todo o país. 

Não é para menos. O texto publicado pela Presidência da República, tido como 

“urgente” para tanto, intenta, entre outras coisas, promover alterações 

imediatas a circunstâncias que exigem um prazo de transição.  

A vacatio legis é a ferramenta utilizada em atos legislativos destinados a 

preparar a realidade para as suas incidências. De fato, alterações estruturais, 

com novos conceitos jurídicos, dependem de prévio preparo e maturação de 

discussões para ser a transformação possível. 

A MP 1085/21 se utilizou de vacatio legis apenas para duas questões 

pontuais, sendo o restante já vigente desde a data da publicação, 

surpreendendo os agentes que trabalham com o registro de imóveis no 

cotidiano. Isso apesar de alterar questões que dependem de uma prévia 

sinalização, para que ocorra a devida estruturação para cumprimento. 

De fato, não é razoável se cobrar que, por exemplo, de um dia para outro, algo 

que podia ser feito em 30 dias, agora tenha que sê-lo em 5 dias. Ou que podia 

ser feito em 5 dias, e agora em 4 horas. Esses são apenas rápidos exemplos.  

Nela há muitas normas que geram perplexidade, debates e controvérsias 

entre os oficiais registradores. E se deixou muito a ser regulamentado pela 

Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Em razão da relevância do tema e necessidade urgente de sua 

regulamentação para trazer, como diria PLATÃO, o que se pensa no “mundo 

das idéias” para o “mundo dos sentidos” (a realidade), a Eg. Corregedoria do 

CNJ deve proceder a tal regulamentação com rapidez, quando, aí sim, 

serão as controvérsias resolvidas e disposições aclaradas para a segura 

aplicação pela comunidade registral. 

Além disso, sabe-se que uma medida provisória pode nem ser convertida em 

lei, e haverá debates na seara legislativa correta: o Congresso Nacional, 

para que se extraia realmente o que, dessa configuração inicial, restará como 

definitivo.  

Assim, qualquer interpretação de tal diploma normativo nesse momento em 

que este texto é escrito (22.1.2022), é fadada a ser transitória, tendo em 



vista esses dois fatos lembrados: a) Regulamentação do CNJ, e b) 

Destino da MP após apreciação do Poder Legislativo. 

É neste ensejo, sem qualquer maior pretensão de se firmar o que realmente 

será coroado com áurea de definitividade ou, mesmo, entendimento majoritário, 

que se passa a lançar as impressões “provisórias” (por isso o título desse texto) 

acerca da MP 10805/21. 

 

2 –Contexto em que se insere a MP 1085/21  

Desde 2009 temos uma lei que determina a implantação de “sistema de 

registro eletrônico” para os registros públicos. A Lei n. 11.977/09 ordenava que 

isso fosse totalmente feito em cinco anos, ou seja, até 2014.   

Lamentavelmente, certamente em razão da gigantesca proporção territorial 

de nosso país, com infinidade de realidades diversas, isso ficou bem longe 

de ser atingido, apesar dos dignos esforços de dirigentes associativos. 

Surgiram iniciativas em alguns Estados, mas nada que redundasse em 

unificação nacional. 

Em meados de 2014, o CNJ publicou para “especificação da arquitetura geral 

do SREI” a Recomendação 14/2014.  

Findo esse prazo, em 2015, o CNJ publicou em 19.6.2015 o Provimento 47/15 

para regulamentar tal estrutura, referindo-se apenas ao registro de imóveis, 

denominando-o de SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Previu a 

criação de centrais nos Estados e que deveriam “coordenar-se entre si”. 

Determinou que tudo isso fosse feito em 360 dias, ou seja, meados de 2016. 

Esse passou a ser o “mundo das ideias”. 

Como se disse mais acima, no “mundo real” alguns Estados criaram centrais; 

outros não. E não houve integração para que “coordenassem-se entre si”, 

apesar de louváveis esforços, por exemplo, do Instituto de Registro Imobiliário 

do Brasil – IRIB. 

Então em 2017 veio a lei 13.465, que, além de passar a ser o manual 

obrigatório de regularização fundiária no país, e entre outras coisas, prever 

expressamente o condomínio de lotes, deu o seu pitaco lá nas suas 

disposições finais quanto ao SREI. Determinou que esse deveria ser 

implantado e gerido, nacionalmente, por uma pessoa jurídica de direito privado 

denominada “Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis” – o hoje tão falado “ONR” (só constituído em 2020). 

Dispôs que todos os registros de imóveis já estavam automaticamente 

integrados ao SREI e, por conseguinte, vinculados ao ONR (art. 76, §5º). 



E o CNJ, regulamentando tal lei, publicou o Provimento 89 em 19.12.2017, 

revogando o Provimento 47/15 e trazendo disposições sobre um código 

nacional de matrícula que deveria ser criado, SREI, ONR, atendimento por um 

módulo denominado Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – 

SAEC, armazenamento de arquivos digitais e outros detalhes.  

Dessa vez foi previsto que o SREI deveria estar implantado até 2.3.2020 (art. 

36). 

Tudo continuou caminhando muito devagar até que surgiu a trágica pandemia 

de novo coronavírus que aplacou o mundo de sopetão. 

Pronto, agora se tornou algo realmente inadiável: a imposição da 

tecnologia de informática para a prestação de todos os serviços 

possíveis. E dentre eles, os cartórios, claro. 

O CNJ publicou o Provimento 94 em 28.3.2020, dando grande impulso à 

prestação de serviços eletrônicos pelos registros de imóveis de todo o Brasil, 

mesmo que não estivessem ainda verdadeiramente integrados ao SREI, 

comandado pelo ONR (e Provimento 95/20 abarcando as todas 

especialidades). 

Esse provimento, muito importante para fazer o serviço eletrônico realmente 

“pegar”,  foi prorrogado sucessivas vezes, sendo a última prorrogação vigente 

até 31.3.2022 (Provimento 125/2021), em razão da continuidade do estado de 

alerta em relação à pandemia. 

E dias depois o ONR foi finalmente constituído, com estatuto aprovado no 

CNJ (PP n. 0002118-75.2020.2.00.0000, em 6.4.2020).  

Então o ONR adotou o sistema já utilizado pela ARISP – Associação dos 

Registradores Imobiliários de São Paulo, e, com a injeção de recursos 

advindos da agora contribuição obrigatório de registradores de todo o 

país, vem tentando integrar, aos poucos, tropeçando em muitos problemas, 

internos e externos, todos os cartórios de registro de imóveis (RIs) do Brasil. 

Já parecendo impaciente (com toda razão), o CNJ definiu 9.12.2022 como 

sendo a data final para integração de todos os RIs ao SREI (Provimento 82, de 

janeiro de 2022). 

Aqui em Goiás está-se, neste momento, em andamento a integração de todos 

os RIs em andamento, já estando muitos em pleno funcionamento pelo SAEC 

há meses.  

A “central nacional” está no site www.registradores.onr.org.br e vai 

sendo paulatinamente integrada por registradores de todos os Estados. 

http://www.registradores.onr.org.br/


Bem, após essa longa narrativa de fatos, chegamos ao cenário da publicação 

da MP 1085, que se deu em 28.12.2021. 

O que se vê pela exposição de motivos, e também pela coletiva de imprensa 

em que falaram os membros da Secretaria de Política Econômica do Ministério 

da Economia e da Secretaria Especial de Modernização do Estado da 

Presidência da República (ou seja, quem elaborou o diploma normativo), é que, 

de duas, uma: ou não conheciam nada do narrado acima; ou, aproveitando-

se da dificuldade dos registradores de imóveis em implantar o que as leis e 

provimentos determinavam há muito tempo, quiseram assumir a paternidade 

do registro eletrônico, mesmo ele já existindo e progredindo. 

A situação foi trazida para gerar crédito político, chegando os membros acima 

mencionados a discursar ser “um presente para o povo brasileiro”. Como se 

nada do narrado acima existisse. Como se não houvesse nenhum serviço dos 

cartórios sendo prestados eletronicamente.  

Pelas falas, desconhecem o SREI (www.registradores.onr.org.br), o ONR, o 

E-Notariado (https://www.e-notariado.org.br/), a Central de Protestos ( 

https://site.cenprotnacional.org.br/ ), a CRC (https://sistema.registrocivil.org.br/). 

Vale a pena conferir a coletiva: 

https://www.youtube.com/watch?v=X3jJkkh5Q8I&t=387s . 

 

3 – Motivação da MP 108521 

Além da flagrante motivação de angariar capital político em véspera de 

eleições, pela exposição de motivos, discursos e pelo próprio teor da MP, 

verifica-se uma – saudável – preocupação com o “aprimoramento do 

ambiente de negócios no país”, por meio da modernização, 

desburocratização, centralização, aceleração, facilitação e redução de 

custos dos serviços de registros públicos. 

A técnica da interpretação teleológica é fundamental para a apreensão do 

correto alcance de qualquer norma, principalmente de uma medida provisória, 

que deve ser dotada de “relevância e urgência” (apesar de esses requisitos 

serem, na prática, espezinhado pelos atores políticos, com a complacência do 

Supremo Tribunal Federal – STF). 

Então a norma, em caso de dúvida, deve sempre ser interpretada à luz de 

tais diretrizes.  

 

4 – Alterações Gerais 

http://www.registradores.onr.org.br/
https://www.e-notariado.org.br/
https://site.cenprotnacional.org.br/
https://sistema.registrocivil.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=X3jJkkh5Q8I&t=387s


De início ressalta-se a necessidade de regulamentação do CNJ para quase 

tudo o que consta nesse diploma normativo. Não só do que expressamente se 

relegou à regulamentação, mas também de diversas normas tidas por 

autoaplicáveis, em razão de perplexidade gerada aos agentes que as devem 

observar em seus cotidianos. 

Nessa linha, importante mencionar que ontem a Eg. Corregedoria Geral do 

Estado do Rio Grande do Sul já se manifestou expressamente pela atenção à 

realidade para exigência de adaptações dos delegatários (reconhecendo a 

necessidade de tempo para a transição) e também pela opção de aguardar a 

regulamentação que virá da Eg. Corregedoria do CNJ (Parecer CGJ-GABJC 

3482279 adotado em 21.1.2022, conforme o link https://bit.ly/3tNCFXP ).  

Passa-se a declinar sucintas “impressões” sobre os dispositivos tidos como 

mais importantes da MP 1085/21, seguindo-se a ordem dos artigos. 

Foi criada mais uma siglazinha para a nossa sopa de letrinhas de registro 

eletrônico: SERP, que não se confunde com o SREI.  

- SERP é o “Sistema Eletrônico dos Registros Públicos” (art. 1º), que 

abrangerá todos os registros públicos da Lei n. 6015/73, ou seja: Registros 

de Imóveis, Registros Civis de Pessoas Naturais (RCPNs), Registros Civis de 

Pessoas Jurídicas (RCPJs), Registros de Títulos e Documentos (RTDs). Mas é 

interessante que, quando delega ao CNJ a regulamentação de integrações, cita 

expressamente apenas RI e RTD (art. 7º, V e VI).   

Caso o RCPN seja integrado (como pensamos que será), parece ser o caso de 

simplesmente integrar a CRC (Central de Registro Civil: 

https://sistema.registrocivil.org.br/ ) ao SERP, promovendo a integração dos 

RCPNs com os demais cartórios por meio dele. A interoperabilidade entre os 

RCPNs e os demais registros está entre os objetivos da MP, conforme 

declinado na coletiva de imprensa acima citada, ao se citar exemplo de quando 

o RI faz exigência de apresentação de certidão do RCPN ao usuário.  

- Em determinado ponto, a MP cita inclusive a necessidade de previsão de 

consulta a devedor protestado (art. 3º, X, c, 1), e também na exposição de 

motivos menciona a necessidade de haver essa consulta. Tudo demonstrando 

desconhecimento quanto a já existir essa consulta nacional gratuita 

mantida pelos tabeliães de protesto: https://site.cenprotnacional.org.br/ .  

- O RTD foi bastante valorizado com essa medida, com várias menções à 

publicidade de arrendamentos mercantis e cessões de crédito. Há um grande 

desejo de que bens móveis possam ser mais usados para garantir concessões 

de créditos, e que seja possível uma consulta unificada nacionalmente. 

É extremamente necessário que os serviços de RTD promovam uma rápida 

interligação nacional ao SERP, para que aproveite essa ocasião para se 

https://bit.ly/3tNCFXP
https://sistema.registrocivil.org.br/
https://site.cenprotnacional.org.br/


mostrar eficiente e útil. Não custa lembrar que o argumento de falta de 

publicidade eficiente foi determinante para que o STF decidisse pela não 

obrigatoriedade de registro de alienações fiduciárias de veículos 

automotores no RTD, o que deve servir de alerta a todas as especialidades 

de serviços notariais e registros públicos (ADIs 4227, 4333 e RE 611639).   

- O SREI, que continua existindo, gerido pelo ONR, deve ser integrado ao 

SERP (art 7, V). 

- O art. 3º. deixa clara a intenção de não haver só a integração dos cartórios ao 

SERP, mas também que tenham integração entre si. Ou seja, que enviem e 

recebam documentos pelo meio eletrônico (pelo SERP).  

Quanto a isso é importante a mais rápida conscientização dos tabeliãs de 

notas para que se utilizem do E-Notariado para remeter títulos ao E-

Protocolo, mantido pelo ONR (www.registradores.onr.org.br). Essa 

funcionalidade já está funcionando e cada vez mais se tornando regra. Não é 

tempo mais de fazer o usuário ter que ir de cartório em cartório com papel. Os 

cartórios devem se interligar e promover esse trâmite eletronicamente. 

– Art. 3, § 4º: O SERP “terá operador nacional”. Então deve haver uma 

pessoa jurídica, formada por registradores, operando o SERP. Não se 

confunde com o ONR, que opera o SREI. A sua constituição deve se dar nos 

moldes de como ocorreu com o ONR, com a diferença de que deve haver a 

participação, claro, de todas especialidades de registros públicos. 

– Art, 5º: cria-se um fundo para custear o SERP. O Fundo para Implantação e 

Custeio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – FICS, a ser 

subvencionado por todos os oficiais de registro público. 

No seu §2º há importante previsão de que, para quem já custeie plataforma 

interoperável que se integrará ao SERP, não é necessário participar 

também do custeio do FICs. E, quanto aos RIs, sabemos que custeiam já 

o Fundo para implantação e custeio do SREI (Lei 13.465, art. 76, §9º). E o 

SREI será integrado ao SERP, então não há que se falar em nova 

contribuição para os registradores de imóveis. 

– Art. 6º: expressamente se aceita o registro por extratos eletrônicos. 

Normalmente são os famosos arquivos XML, que, de forma estruturada, trazem 

apenas os elementos essenciais do negócio de forma a ser absorvido 

facilmente pelo sistema informatizado do cartório. O SREI já possui essa 

funcionalidade e contratos bancários já começaram a ser recebidos assim há 

um tempo. Não está mais difundido por falta de desenvolvimento das 

ferramentas necessárias pelos próprios bancos. 

- No § parágrafo 2º tenta acabar com exigências que considera irrelevantes 

para dar mais agilidade: não será preciso, para o registro desses extratos, 

http://www.registradores.onr.org.br/


“atualização prévia da matrícula”, desde que seja possível identificar 

seguramente as partes e o imóvel.  

O RI deve se apegar apenas ao que realmente pode gerar insegurança 

jurídica, ou seja, ao que pode gerar incerteza, conflito posterior. A finalidade 

fulcral da atividade é a de se garantir segurança jurídica. Qualquer exigência 

que fuja desse objetivo, é descabida. 

Inclusive quanto a pactos antenupciais, a MP deixa claro que basta a menção 

ao registro dele. Aduz que não se pode exigir a sua apresentação, caso isso 

esteja na escritura. Isso deve ter aí constado em razão de notas de devoluções 

dissonantes de RIs pelo país exigindo apresentação de pacto quando no 

contrato já se cita a sua existência e seu registro.  

De fato, registradores devem ter a consciência de que tudo o que consta em 

escritura de tabelião de notas e em contratos “com força de escritura” já 

carregam fé pública quanto à sua veracidade. Não se deve exigir 

comprovação do que consta em escritura ou contrato a ela equiparado. 

 

– Art. 7º: CNJ com amplos poderes para regulamentar tudo. (O SERP deverá 

estar implementado até 31.1.2023, conforme o art. 18) 

– Art. 9º: Para identificação de partes, acesso às bases de dados da RFB e 

Eleitoral. Excelente medida, já há muito pleiteada pela atividade notarial e 

registral e que deve ser implementada por meio de convênios das associações 

que representam os delegatários. 

 

5 – Alterações na Lei n. 4.591/64 (art. 10) – Lei das Incorporações 

Imobiliárias 

–  A MP veicula duas hipóteses de extinção do patrimônio de afetação, 

facilitando-o:  

a) acaba quando exaure a sua finalidade referente a cada unidade 

entregue (averbação da construção e quitação de financiamento). Nesse caso 

a extinção ocorre apenas na unidade entregue, de forma automática sem 

necessidade sequer de averbação. 

Para tanto, é necessário habite-se parcial. Códigos de Normas costumam 

prever quando isso pode ocorrer. O Código de Normas de Goiás, por exemplo, 

prevê essa possibilidade nas seguintes hipóteses: 

Art. 1.064. Faculta-se a averbação parcial da construção mediante apresentação 
de “habite-se parcial”, fornecido pelo Poder Público Municipal, bem como da 
certidão negativa de débito para com o INSS, em hipóteses como as seguintes: 



I – construção de uma ou mais casas em empreendimento de condomínio de 
casas; 
II – construção de um ou mais apartamentos em empreendimentos residenciais; 
III – construção de um bloco em empreendimento que preveja dois ou mais 
blocos; 
IV – construção da parte térrea do edifício, constituída de uma ou mais lojas, 
estando em construção o restante do prédio. 

 
Então em Goiás essas são as hipóteses que podem ensejar a extinção 

automática parcial das unidades parcialmente entregues. Deve isso constar do 

texto da averbação da averbação da construção da unidade, sem novo ato. 

b) após a extinção de todas as obrigações do incorporador perante a 

instituição financeira e averbação da construção. Então nesse caso deve 

ser feita uma averbação extinguindo na matrícula “mãe” e nas eventualmente 

abertas de unidades. Essa averbação deve ser cobrada como “sem conteúdo 

financeiro” nos Estados que distinguem essas das averbações “com conteúdo 

financeiro. 

- fixa o prazo de 10 dias para análise e exigências (isso foi previsto para 

todos os registros em geral mais à frente). E depois mais 10 dias para 

realizar o registro, desde que todas as exigências tenham sido cumpridas. Ou 

seja: 10 + 10. 

- revogou do art. 32 a necessidade de apresentação pelo incorporador de 

declaração de idoneidade financeira por “estabelecimento de crédito que 

operasse no país por mais de 5 anos”. Usa-se muito a formação da chamada 

SPE (Sociedade de Propósito Específico) para levar a cabo incorporações 

imobiliárias, que, por serem constituídas apenas para isso, não tinham como 

apresentar tal documento em seu nome. Substituía-se na prática pelos nomes 

dos integrantes. Não há mais essa necessidade. 

- andamento processual tirado na internet serve pra esclarecer 

repercussão das ações encontradas. Isso é uma simples tendência em tudo 

hoje, como já previsto em alguns Códigos de Normas mais atualizados.  

Como aduzido acima, o RI deve sempre facilitar a prática dos atos. Não 

fazer exigências inúteis, que não sirvam à nobre função de gerar segurança 

jurídica. Quando, por fontes seguras da internet, identifica-se o que se precisa 

saber para a finalidade da lei, deve-se usá-las sem exigir algo a mais (no caso, 

consultas da internet podem identificar a possível repercussão financeira ao 

empreendedor).  

- Atos de Incorporação e Instituição de Condomínio: a nova redação do §15 

do art. 32 vem causando perplexidade e polêmica. Está vazado assim: “o 

registro do memorial de incorporação e da instituição de condomínio sobre as 

frações ideais constitui ato registral único”.  



Inicialmente, é preciso se assentar que o registro de incorporação e o 

registro de condomínio edilício são ontologicamente distintos, cada um 

possuindo a sua razão de ser, isto é, as suas finalidades próprias.  

Para a construção de um empreendimento imobiliário em que será incorporada 

à matrícula do imóvel diversas unidades autônomas em regime de condomínio 

edilício, com recursos de terceiros adquirentes, a lei (Lei 4591/64) exige um 

procedimento de apresentação de diversos documentos para que essa 

incorporação seja autorizada. E isso se dá, pelo oficial registrador, com o 

registro da incorporação, estando os documentos necessários elencados no 

art. 32 da Lei n. 4591/64.  

E qualquer venda só pode ser anunciada após esse registro, sendo a infração 

a isso contravenção penal.  

A finalidade da incorporação é a de que o público alvo do 

empreendimento possa ter uma garantia de que aquele incorporador 

possui capacidade financeira e técnica para entrega-lo como prometido. 

Costumeiramente se diz, acertadamente, que é uma venda de “sonhos”. 

Vende-se o que ainda não existe fisicamente. E será construído com recursos 

dos adquirentes. Daí a importância do registro de incorporação com todas as 

cautelas da Lei 4591/64, inclusive o difundido “patrimônio de afetação” que, 

além de proteger os adquirentes, traz benefícios tributários aos 

empreendedores. 

E o patrimônio de afetação tem lugar justamente entre a incorporação e a 

instituição de condomínio, como bem anota o art. 1062 do Código de Normas 

de Goiá: 

Art. 1.062. A averbação de constituição do patrimônio de afetação poderá ser 
promovida, a requerimento do incorporador, a qualquer momento, antes do 
registro da instituição de condomínio, independentemente da anuência de 
eventuais adquirentes ou da previa estipulação no memorial de incorporação 
imobiliária. (grifo nosso) 

 
Há uma publicidade essencial aos pretensos adquirentes. Qualquer pessoa 

tem acesso ao que consta nesses autos do protocolo em que foi registrada a 

incorporação. O comprador mais resguardado deve sempre consultar o que se 

tem nesse arquivo antes de se decidir pela aquisição. 

E o registro da incorporação só é necessário se a pretensão é a de se 

construir o  empreendimento com dinheiro dos adquirentes. Claro, pois se o 

proprietário do imóvel quiser construir algo no regime de condomínio edilício 

com seus próprios recursos, não tem a necessidade de registrar incorporação. 

Nem se a finalidade for a de venda a terceiros.  Ele não venderá “sonhos”. Ele 

venderá já o que existe, o prédio com suas unidades.  



Entendida a razão de ser de um registro de incorporação, passa-se a assentar 

sobre outro ato que o RI pratica: o registro de condomínio edilício. 

Supondo-se que, como dito acima, a intenção seja a de construir um 

empreendimento que será enquadrado na modalidade de condomínio edilício 

(ou seja, multiplicação de imóveis com áreas autônomas interligados entre si 

por áreas comuns), com recursos de adquirentes dessas futuras unidades, faz-

se o registro da incorporação e vendem-se as futuras unidades.  

O que se vende nesse momento são as frações ideais é o compromisso de 

que serão construídas as unidades a elas correspondentes, como consta em 

todo material técnico arquivado conforme o art. 32 da Lei 4591/64. E de que 

sobre essa construção incidirá o regime de condomínio edilício. 

Enquanto se está construindo o empreendimento, as unidades físicas ainda 

não existem. Não existem frações localizadas. Não existe algo em que possa 

incidir um registro de condomínio edilício, ainda.  

Para isso, é preciso se aguardar o final da construção e entrega do 

empreendimento, com o habite-se, para que então a construção seja 

averbada, como dispõe expressamente o art. 44 da Lei 4591/64. 

E a conclusão dessa obra, como se sabe, costuma demorar anos. Durante 

esses anos, não há ainda condomínio edilício.  

Após a finalização da obra, e dessa averbação de sua construção com o 

habite-se, o empreendimento finalmente se transforma em realidade. A 

construção foi feita, as unidades cujas existências foram prometidas agora são 

uma realidade e podem ser entregues. 

Então agora, nesse momento, passado o registro da incorporação 

(geralmente após anos dessa), e passada a fase de construção do prédio 

prometido com a averbação da construção, finalmente é praticado o ato de 

registro de condomínio edilício.  

O registro do condomínio edilício incide sobre o que foi construído 

conforme o memorial apresentado lá atrás quando da incorporação. Agora, 

juridicamente nascem as unidades autônomas, e suas áreas externas. Cada 

uma com uma fração ideal correspondente e localização certa.  

Caso não fosse feito o registro do condomínio edilício, a construção seria 

um imóvel que, caso houvesse mais de um proprietário, seria objeto de um 

mero condomínio geral, sem, portanto, as regras que incidem no condomínio 

edilício. 

Pois bem, feito esse necessário apontamento sobre esses tradicionais 

institutos jurídicos, vê-se que pretender que os registros de incorporação e 



também o de condomínio edilício sejam feitos em um mesmo ato é 

simplesmente impossível. Isso simplesmente desnaturalizaria o motivo pelo 

qual cada instituto existe.  

Não deve haver, pois, um ato único para ambos. Isso é impossível sem 

desrespeitar os dois institutos jurídicos. A interpretação meramente gramatical, 

sem considerar o contexto e conceitos jurídicos utilizados é a mais pobre das 

técnicas, e não deve incidir solitariamente. Interpretação se faz também à luz 

de métodos histórico, teleológico, lógico, sociológico e sistemático. Não se crê 

que é essa a norma que se deve extrair desse dispositivo.  

Tendo em vista as diretrizes que norteiam a MP 1085/21, relatadas no início 

desse texto, extrai-se que o que se pretende é a redução de custos, 

provavelmente solicitada pelos agentes de construção civil, que, como se vê da 

exposição de motivos, a obtenção de benefícios a esses foi expressamente 

admitida, por exemplo, no seu item 19, assim vazado: “Instituições 

financeiras e incorporadoras de atuação nacional, por exemplo, vão se 

beneficiar de redução de custos e prazos, o que redundará em menores 

custos de financiamento e moradia para seus clientes”. 

Extrai-se que provavelmente buscam, assim, com a menção a “ato único”, 

trazer para esses atos seguramente a aplicação do art. 237-A, e seus 

parágrafos, da Lei n. 6015/73. Isto é, estes atos devem ser cobrados, cada 

um, como ato único.  

Isso porque, em razão de diversidade de entendimentos havidos por todo 

esse gigantesco país, com normas e interpretações diversas em cada Estado 

(às vezes, dentro do próprio Estado também), certamente não há ainda 

padronização quando da aplicação do mencionado art. 237-A nos casos 

concretos. E isso varia bastante até em razão da forma que leis de 

emolumentos estaduais tratam os institutos de maneiras diferentes entre 

si, por vezes inclusive os nominando de forma diferente. 

Então, verberando que se tratam de atos “únicos”, conseguem fundamento 

para resolver eventuais polêmicas existentes pelo país. 

Surgem entendimentos também no sentido de que a MP determina um 

condomínio especial específico de frações ideais, sendo que, depois, institui-se 

o condomínio especial definitivo. A ideia então de tal dispositivo seria 

permitir que facilmente seja aceito em todos os Estados que se possa 

negociar logo as frações ideais com suas matrículas. Isso porque em São 

Paulo o Código de Normas proíbe que se abra matrícula de fração ideal, 

permitindo apenas uma espécie de ficha auxiliar para tanto. E há um ou outro 

Estado que segue isso.  



Mas a grande maioria dos Estados aceita normalmente a abertura de matrícula 

de mera fração ideal com incorporação registrada, não sendo necessária tal 

engenharia de subversão de institutos tradicionais que retratam uma lógica 

inafastável do contexto jurídico que trata do tema. 

Bastaria, por exemplo, adotar-se norma como a do moderno Código de Normas 

de Goiás, que assenta no seu art. 1060: 

Art. 1.060. Antes de concluída a obra, poderão ser abertas matriculas para 
as unidades autônomas, a pedido o incorporador ou em razão do registro de 
contratos, transportando-se os eventuais ônus existentes. 
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, deverá constar averbação 
expressa de que se trata de obra projetada, em fase de incorporação, 
pendente de regularização por meio de averbação da construção e registro 
de instituição de condomínio, quando finalizada. (grifo nosso) 

 

E isso se dá sem a necessidade de qualquer “ginástica jurídica”, pois o fluxo, 

com atos sucessivos entre si (incorporação, construção e instituição de 

condomínio edilício) é aquele que se assenta com normalidade ao regime 

jurídico tradicional aplicável. 

Mas pode tal dispositivo ser encarado como uma fundamento normativo 

nacional apto a ordenar que todos os Estados devem agora permitir a 

abertura de matrículas “filhas” desde a incorporação, usando-se dessa 

figura de condomínio de frações ideais, mas, ao final, deve haver o registro 

do condomínio edilício tradicional. 

Em suma, devem os Estados tratar esses atos como únicos para fins de 

cobrança de emolumentos (aplicando-se o art. 237-A), não podendo haver 

exigências de outros atos acessórios que não esses (exemplo: 

“individualização, especialização”, ou seja lá os nomes diversos adotados para 

atos a mais). E deve ser possível a abertura das matrículas desde logo. No 

mundo real sabemos que o mercado precisa negociar as frações ideais, e a 

existência de matrículas para cada uma possibilita essa circulação de riquezas 

desde logo. Não se deve criar óbice a isso. 

Registre-se que o mero uso de número de unidades como critério de cálculo 

do ato único em nada ofende tal previsão. O que se estará praticando, 

nesse caso, será um ato apenas. 

 

6 – Alterações na Lei 6015/73 (art. 11). 

- padrões para a prática e conservação de atos eletrônicos serão ditados pelo 

CNJ. 



-  Art. 9º, §§, Lei 6015/73: São contados em dias ÚTEIS (e horas, quando for 

o caso)  os prazos no RI para vigência de protocolo, pagamento de 

emolumento e prática de atos. Útil é o dia ou hora em que há expediente. 

Deve-se excluir o dia do início e incluir o final (como o CPC). 

Caso o serviço seja interrompido no meio do dia, como ocorre em alguns 

Estados para o almoço, esse período não deve, pois, ser computado nas horas 

para a prática do ato, quando o prazo for em horas. E se iniciar no fim do 

expediente, a contagem se suspende no fim do expediente e retoma no início 

do expediente do dia seguinte. 

- Art. 17, § 1º. e 2º, Lei 6.015/73: deixou a porta aberta para o uso de 

assinaturas sem certificado digital. Ou seja, admite-se, para os registros 

em geral, as assinaturas eletrônicas “avançadas”, que são, resumidamente, 

aquelas aferíveis por quaisquer meios na internet que as partes julguem 

confiáveis (Lei 14.063/20, art. 4º, II). A assinatura feita com cadastro no portal 

“gov.br” é um exemplo (https://www.gov.br/). Outros exemplos são as que 

usam código “hash”.  

Mas quanto aos atos de registro de imóveis, a MP não permite o seu uso de 

imediato. Ela determina que o CNJ deve estabelecer as hipóteses em que 

poderá ser aceita a assinatura avançada no RI.  

Supõe-se que deve autorizar para atos que não importem em renúncia ou 

transferência de direitos. Para esses, provavelmente manterá a necessidade da 

assinatura eletrônica “qualificada”, ou seja, com certificado digital do ICP-Brasil. 

Poderia, entretanto, autorizar a assinatura eletrônica avançada específica do 

portal “gov.br” para qualquer ato. Como é gratuita, e, acredita-se, confiável, 

facilitaria o acesso à integralidade dos serviços eletrônicos dos cartórios, como 

é o desejo da MP. 

- Art. 19 teve os seguintes destaques: 

a) §5º: dispensa expressamente a materialização de certidão eletrônica 

(impressão física). 

b) § 6º: prevê que se pode pedir certidão eletrônica de qualquer RI por 

qualquer outro RI. Previsão estranha. Se está pedindo eletronicamente, não 

importa a distância. E todo RI estará lá integrado. Basta pedir ao RI no qual se 

encontra o imóvel, diretamente no SREI. 

c) §8º: prevê expressamente a mera visualização da matrícula, que já existe 

como serviço disponibilizado no SREI, para o qual as serventias estão sendo 

paulatinamente integradas. Forçoso reconhecer que haverá necessidade de 

um prazo maior para disponibilizar tal funcionalidade em todos RIs, pois a 

serventia necessitará ter digitalizado todo o acervo de matrículas no formato e 



proporção adequados (atualmente o ONR requer que seja no formato TIFF em 

determinada proporçao). 

d) §9º: Certidão de Situação Jurídica Atualizada. Cria legalmente essa 

certidão, que, ao que parece, tem a finalidade de substituir a certidão de ônus. 

É uma certidão que indique apenas o que está atualmente vigente na 

matrícula. Deve conter descrição do imóvel, número do contribuinte 

(provavelmente se refere ao cadastro municipal, ou seja, número de IPTU), 

proprietário (totalmente qualificado), diretos, ônus e restrições vigentes.  

À primeira vista pareceria que tal certidão estaria destinada a exercer o papel 

de única certidão necessária para transmissões imobiliárias, caso o interessado 

queira apenas esses dados. Mas a própria MP, no seu art. 16, acrescenta ao 

artigo do princípio da concentração (art. 54 da Lei n. 13.097/15) o parágrafo 

2º, I, com o seguinte teor: 

§ 2º  Não serão exigidos, para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos a 

que se refere o caput ou para a caracterização da boa-fé do terceiro adquirente 

de imóvel ou beneficiário de direito real:      

I - a obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões além daqueles 

requeridos nos termos do disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 7.433, de 18 de 

dezembro de 1985. 

E esse dispositivo – Lei 7.433/85, art. 1º, §2º - é justamente o que exige nos 

atos notariais relativos a imóveis, a apresentação de certidão “de propriedade” 

e de ônus reais”. Veja-se: 

§ 2o  O Tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento 

comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos, as 

certidões fiscais e as certidões de propriedade e de ônus reais, ficando 

dispensada sua transcrição 

O regulamento da Lei 7.433/85 (Decreto 93.240/86) esclarece ainda mais o que 

se pretende seja apresentado: 

Art 1º Para a lavratura de atos notariais, relativos a imóveis, serão apresentados os 

seguintes documentos e certidões: 

[...] 

 IV - a certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e a 

de ônus reais, expedidas pelo Registro de Imóveis competente, cujo prazo de 

validade, para este fim, será de 30 (trinta) dias; 

Na prática se observa que o conteúdo de uma chamada “certidão de ônus” é 

bastante variado entre os RIs, não havendo uma padronização. A previsão 

agora em norma federal terá o benefício de uniformizar o que se deve conter 

em uma certidão que objetive demonstrar apenas a situação atualmente 

vigente do imóvel, de forma objetiva.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7433.htm#art1%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7433.htm#art1%C2%A72


Interessante assentar quais certidões tem previsão legal, pois a nomenclatura 

na prática varia bastante entre algumas regiões. 

Na Lei 6015/73 havia apenas a previsão de 3 tipos de certidões (art. 19): 1- 
inteiro teor; 2 – em resumo; 3 – relatório, por quesitos.  
 
E a Lei 7.433/85 (art. 1º, §2º) prevê, como acima visto, a de ônus, enquanto 
que o seu Decreto 93240/86 (art. 1º, IV), além da certidão de ônus, prevê uma 
outra que denomina de “certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias”. 
 
Tudo que sempre se pediu para ser certificado nos RIs se enquadra em uma 
dessas certidões. Quando a tabela de emolumentos não prevê todas essas 
nominalmente, parte-se para o enquadramento na certidão por quesitos, em 
relatório. A certidão de ônus, por exemplo, onde não tem previsão específica na 
tabela, é tratada assim, pois os quesitos são “quem é o proprietário” e “quais são 
os ônus e ações incidentes no imóvel?”. 
 
As chamadas popularmente de vintenárias, quinzenárias, etc, são simplesmente 
certidões de inteiro teor que, caso seja necessário, vão se somando às anteriores 
até dar o tempo pretendido. 
 
Agora, sem revogar nada disso, é que foi nominada a novel “certidão de 
situação jurídica atualizada”. Pelos dados que deve conter vê-se que é uma 
certidão de ônus com o acréscimo da informação do número cadastral do imóvel 
na prefeitura. Na prática de alguns RIs, para expedir essa certidão bastará o 
acréscimo desse dado à certidão que se denomina como “de ônus” (caso já 
expedisse com os demais dados elencados pela MP).  
 
Não se deve descurar, entretanto, que para se saber fielmente todo o histórico 
do imóvel, a única certidão que atinge esse objetivo é a de inteiro teor.  
 
Dificilmente um adquirente cauteloso deixará de querer saber desse 

histórico antes de fazer uma oferta, sendo, pois, necessário para isso a 

emissão de uma certidão de inteiro teor.  

Em suma, “certidão de situação jurídica atual” pode substituir a “certidão de 

ônus”, caso o usuário assim prefira. E, dependendo de como a serventia emite 

uma de ônus, a novel certidão poderá conter mais informações do que essa. 

Provavelmente a intenção pensada pelo legislador é a de que os sistemas 

sejam adaptados para, automaticamente, indicar apenas os atos vigentes de 

forma rápida nesta certidão com novel denominação. Considerando-se as 

centenas de realidades diferentes, e muitas precárias, das serventias pelo país, 

isso infelizmente está longe de ser alcançado e demandará muito tempo, além 

de adaptação dos sistemas utilizados atualmente. 

e) Art. 19, §10º, 6015/73: Prazos para Emissão de Certidões. 



1- 4 horas úteis: Inteiro teor de matrícula ou Livro 3 (desde que fornecido 

o número) 

2- 1 dia útil: situação jurídica atual 

3- 5 dias úteis: Transcrições e as demais 

Há uma polêmica aqui: esses são os prazos para todas as certidões ou só 

para as certidões eletrônicas? 

Observa-se que, respeitando-se entendimentos em contrário, o fato de constar 

no caput do art. 19, que as certidões não podem ser “retardadas por mais de 5 

dias” apenas indica que esse é o prazo máximo possível, mas seus parágrafos 

delimitam especificamente quais podem chegar a esse prazo. 

Então se extrai que esses prazos indicados nos parágrafos são para todos 

os tipos de certidão, conforme as especificações assentadas acima, não 

havendo diferença entre a certidão física e eletrônica para isso. 

Seria até algo salutar haver essa diferenciação para fomentar o uso da certidão 

eletrônica mais facilmente, mas infelizmente não se pode concluir nesse 

sentido, por falta de razoabilidade, e a lei não o disse.  

 

Quando trata sobre os prazos específicos, consta no §10 que “as certidões do 

registro de imóveis, inclusive aquelas de que trata o § 6º (simplesmente as 

eventualmente pedidas em um RI para outro), devem seguir esses prazos. Ou 

seja, não delimita a certidões eletrônicas. 

Entretanto, ressalva-se que Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados 

poderão fixar prazos maiores, conforme as realidades regionais (§12º). 

E ressalva-se, também, que, nesse momento, até 31.3.2022 vige prazos em 

dobro em razão do Provimento 94/20 do CNJ, sucessivamente prorrogado 

(Provimento CNJ 125/21), em razão da situação de pandemia. 

Agora passemos a algumas mudanças do RTD. 

- Art. 127-A, §1º (RTD): Interessante previsão de que tudo que for submetido 

ao registro facultativo no RTD tem publicidade restrita ao apresentante ou 

quem ele indicar (e também deixa expresso de que não gera efeitos para 

terceiros). 

- Art, 127-A, §2º: Apresentante pode autorizar, no caso acima, autoridades 

fiscais acessar, caso os documentos sejam de interesse fiscal. Um exemplo é o 

de recibos médicos usados em uma declaração de ajuste anual de imposto de 

renda. Salva-se no RTD para que a RFB consulte em caso de eventual “malha 

fina”. 



-  Art. 129, §1º: Fazenda Pública não precisa registrar dívida ativa no RTD para 

impedir fraude contra terceiros (art. 185, CTN). A inscrição de dívida ativa, é 

bom lembrar, é uma exceção inclusive ao princípio da concentração na 

matrícula do imóvel.  

- Art. 130, RTD: 

a) facilita o registro para que seja feito em apenas um dos domicílios, 

caso as partes do contrato tenham domicílios diferentes (vigerá apenas em 

1.1.2024). 

b) Não se exige mais reconhecimento de firma nos documentos 

particulares levados ao RTD, outorgando a responsabilidade pela 

autenticidade ao apresentante. Exceção: caso se trate de quitação ou 

exoneração de obrigação. Nesse caso tem que ter reconhecimento de firma 

do credor. Vemos aqui a tendência de se conceder mais responsabilidades aos 

indivíduos para que os negócios acessem mais facilmente os cartórios. 

- Art. 132, RTD: Cria-se “matrícula” para os bens móveis, que deverão 

formar um livro de indicador real (Livro E). Após o RCPN e o E-Notarial terem 

criado “matrículas”, chegou a vez do RTD ter a sua, sendo agora algo existente 

em todos os registros públicos. E criou outros livros. 

Voltemos a mudanças pertinentes ao Registro de Imóveis. 

- Art. 167, previsão expressa de registro de: 

a) 18 e 19: Promessa de Permuta prevista expressamente como passível de 

registro, seja em incorporação, seja autonomamente, encerrando alguma 

discussão que havia sobre o assunto. 

b) 45: contrato de serviços ambientais, desde que tenha obrigações propter 

REM 

c) 46: tombamento definitivo: agora há previsão expressa de haver registro 

na matrícula. Antes, a interpretação mais razoável do  art. 13 do Dec-Lei n. 

25/37, era a de que o registro deveria ser feito no Livro 3, e averbada na 

matrícula. Agora, elucida-se que o registro deve ser feito na matrícula. Mas o 

processo de tombamento deve ser, antes de se tornar definitivo, apenas 

averbado, conforme o nova previsão também mais à frente: art. 167, II, 36). 

d) Art. 167, II, 34: Averbação de existência de penhor no Livro 3: agora, 

quando se registrar penhor no Livro 3, deve-se averbar na matrícula do imóvel 

dando essa notícia. Deve ser cobrada como averbação sem conteúdo 

financeiro (nos Estados em que há a diferenciação de com e sem conteúdo 

financeiro para efeito de custas). 



A MP exige que o imóvel seja do devedor pignoratício. Mas na prática ocorre 

muito de um arrendatário de imóvel rural contrair penhor em bens nele 

localizados. Nesse caso, tem-se entendido que caso haja contrato 

demonstrando o vínculo com o proprietário basta o RI arquivar isso no 

protocolo como fundamento da averbação na matrícula.    

e) Art. 167, § único: tenta facilitar, deixando claro que para os atos com 

contrato de locação basta coincidir um dos proprietários com o locador.  A 

previsão expressa de que pode ser recepcionado por meio eletrônico em nada 

acrescenta, pois atualmente qualquer título já pode ser recepcionado pelo SREI 

(www.registradores.onr.org.br) 

- Art. 169, caput: passou a disport que todos os atos do art. 167, ou seja, 

inclusive averbações, agora devem ser feitas somente no RI da circunscrição 

do imóvel. Isto é, não se pode nem mais averbar no cartório “antigo” que teve a 

sua circunscrição diminuída.  

- Art. 169, §2º: Alterações de denominação de logradouros e números 

prediais podem ser enviados pelo município diretamente ao RI, que pode 

apenas arquivá-las para que, a pedido do usuário, proceda à averbação 

dessa informação na matrícula. Boa previsão, pois seria um transtorno 

desnecessário o cartório ter que parar os demais serviços para proceder a 

centenas, quiça milhares, de averbações de uma vez. 

- Art. 176, §14: Faculta-se a abertura de matrícula de ofício, por simples 

conveniência do serviço.  

Temos que não abrange apenas imóveis que passaram a estar abrangidos por 

nova circunscrição territorial para que tenha a abertura de matrícula no novo 

ofício. Pode também servir de fundamento para abrir matrículas que já estejam 

no próprio cartório como, por exemplo, transcrições ou matrículas já 

“poluídas” com muitos atos, para que se possa abrir matrículas “limpas” 

mais fáceis de entender do que os antigos registros. E, em assim sendo, é uma 

excelente previsão, que já consta em alguns Códigos de Normas, como o 

de Goiás. 

É o uma melhor concretização dos objetivos daquilo que se acostumou a 

chamar de “saneamento” da matrícula em nossa prática registral. Em vez de 

mera averbação, abre-se nova matrícula para “sanear” a aparente 

complexidade nela emergida ao longo do tempo. 

A adoção dessa prática de “saneamento” facilitará muito posteriormente em 

ganho de tempo e segurança na prestação do serviço. 

- Art. 176, §15: Abertura de matrícula pode se dar ainda que estejam ausentes 

alguns elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, desde que haja 

segurança quanto à localização do imóvel. Tal previsão já também existe no 

http://www.registradores.onr.org.br/


Código de Normas de Goiás, que apenas exige a introdução dos demais 

elementos no momento do primeiro ato de registro ou averbação a ser 

praticado. 

- Art. 176, 17: Elementos de identificação objetiva ou subjetiva não essenciais 

podem ser complementados, em atos de manifestação de vontade, por mera 

declaração das partes. Atribui-se assim mais responsabilidade às partes, 

sendo, como dito quando da menção ao art. 130 (RTD), mais um exemplo de 

se privilegiar a confiança nas partes, atribuindo-lhes responsabilidades para ter 

menos custo e burocracia. 

- Prazos para qualificação registral e prática de Atos (Art 188, caput e §1º, 

6015/73) 

1 - Prazo geral para registro ou nota devolutiva: 10 dias úteis (Caso faça nota 

devolutiva, na volta do título o prazo para prática do ato é de 5 dias úteis).  

2 – Prazo específico de 5 dias úteis: 

a) Compra e venda simples (sem nenhuma cláusula especial); 

b) Averbação de construção 

c) Cancelamento de Garantia 

d) Documentos eletrônicos pelo SERP (SAEC, que será interligado) 

e) Tudo que reingressar cumprindo exigência (como dito no item 1) 

f) Averbação de existência de ação capaz de levar o proprietário à falência 

(com determinação do juiz) (essa consta do art. 57, Lei 13.097/15, não 

da MP) 

2.a É preciso atenção para títulos com anteriores prazos específicos 

Há outros títulos que já possuem previsões legais específicas de prazos (além 

da incorporação, também alterada pela MP). 

Aqueles que tiveram, com os termos da MP, redução de prazo, devem 

agora seguir os prazos acima. Exemplos: MCMV (Casa Verde e Amarela): 

eram 15 dias (Lei 11.977/09, art. 44-A) SFH: eram 15 dias (Lei 4.380/64, art. 

61, §7). Contratos da 9.514/97 (alienação fiduciária), Cédula de Crédito 

Imobiliário e Cédula de Crédito Bancário: eram 15 dias (Lei 10.931, art. 52). 

Como agora os prazos para a prática de atos levam em conta apenas dias 
úteis, esses prazos anteriores seriam prejudiciais aos interessados, indo contra 
os objetivos da MP citados no início. Então seguem os noveis preceitos acima 
referidos. 
 
Já o prazo de 3 dias para cédulas de produto rural continua vigente, em 
dias úteis, pois mais favoráveis à agilização dos procedimentos registrais 
referentes a elas (art. 12, §2º da Lei nº 8.929/94). Mas lembra-se que o que se 



registra nesse caso é apenas a garantia, não a cédula. Esta cédula não se 
registra mais, após a chamada da “Lei do Agro” (Lei 13.986/20). 
 

Ressalva-se, como já assentado acima, que, nesse momento, até 31.3.2022 

vige prazos em dobro em razão do Provimento 94/20 do CNJ, 

sucessivamente prorrogado (Provimento CNJ 125/21), em razão da situação de 

pandemia. 

- Art. 194: Títulos físicos devem ser digitalizados e devolvidos para a 

parte, ficando só digitalmente no cartório. O Provimento do CNJ 50/2015 

contém uma tabela de temporalidade para conservação de documentos nos 

registros de imóveis. Exigia o decurso de um ano para o descarte após 

praticados os atos. E cinco anos para o que não tivesse gerado a prática de 

atos.  

Agora, após regulamentação do CNJ. o RI deverá digitalizar o documento logo 

na entrada, e devolvê-lo ao interessado, à semelhança do que ocorre no 

próprio Judiciário quando as partes levam documentos ao aqui em Goiás 

chamado de “Setor de Atermação”. 

- Art. 198: Fazer exigência uma vez só com tudo o que tiver que ser 

providenciado. Exigirá mais qualificação dos colaboradores e cuidado na 

análise. Ótima previsão para evitar desgaste aos usuários com idas e vindas ao 

cartório. 

- Vigência do Protocolo (art. 205) 

a) Passou de 30 dias corridos para 20 dias úteis. 

b) excepciona regularização fundiária, que fica com 40 dias úteis.  

Deve-se ressaltar que há omissão quanto a demais procedimentos longos e 

em que há prazos especiais para atos que os compõem, como usucapião, 

loteamento, intimação de alienação fiduciária, instituição de bem de 

família. Em alguns pode haver inclusive editais, cujo prazo deve-se aguardar 

para seguir-se o rito procedimental. Deve-se ser flexível então para permitir o 

alcance dos objetivos desses procedimentos, contando prazo apenas quando 

se está à espera de algum ato da parte. 

E internamente nesses procedimentos, quando houver necessidade de se 

intimar partes ou terceiros (inclusive por edital) para a prática de algum ato, 

deve-se continuar sendo em dias corridos, sob pena ir de encontro ao espírito 

da MP. Caso sejam contados em dias úteis, atrasaria demasiadamente esses 

procedimentos, contribuindo para um nada bom ambiente de negócios. 

Imagine-se, por exemplo, uma intimação de devedor inadimplente em 



alienação fiduciária ter agora mais dias a esperar para seguir o rito. Não é esse 

o objetivo da MP. 

E qual seria o prazo de vigência da prenotação após a volta do título com a 

exigência cumprida? O tempo será de no máximo o que remanescer após a 

exigência até os 20 dias úteis. Mas, supondo-se, que se devolva o título no 

último dia. Nesse caso quantos dias o registrador terá para a prática do 

ato? Como dito acima, o registrador possui 5 dias para a pratica de atos nos 

títulos que reingressam. Então será uma hipótese em que excepcionalmente o 

protocolo vigerá por mais dias. Mas isso apenas caso, claro, todas as 

exigências tenham sido fielmente cumpridas. 

Ressalva-se que, nesse momento, até 31.3.2022 vige prazos em dobro em 

razão do Provimento 94/20 do CNJ, sucessivamente prorrogado (Provimento 

CNJ 125/21), em razão da situação de pandemia. 

- art. 206-A: Pagamento apenas da Prenotação: a parte pode agora pagar só 

o valor da prenotação e deixar para pagar o valor correspondente aos atos a 

serem praticados só depois da análise (como já é no sistema do SREI: 

www.registradores.onr.org.br).  

Deve fazê-lo em até 5 dias após a análise sob pena de perda da vigência do 

protocolo. E enquanto não pagar tudo, não começa a correr o prazo para 

registrar/averbar (§7º). Ou seja, esse prazo até pagamento é acrescido ao 

prazo que normalmente o RI tem para a análise ou prática do ato. Isso deve ser 

implementado em todo o país em até 150 dias da MP (art. 19). 

- art. 206-A, §6º: título que, na hipótese acima, não tenha sido totalmente pago 

dentro dos 5 dias e, por isso, foi devolvido, só pode ser reapresentado se pagar 

o total do valor de todos os atos.  

- art. 213, §10: a MP tirou os “ocupantes” deste parágrafo. Ou seja, agora, 

para retificações, serão necessárias anuências dos proprietários dos imóveis 

confinantes, não suprindo isso a anuência de mero ocupante. Isto trouxe 

grande preocupação pois pode atrasar e até inviabilizar retificações 

especialmente em imóveis rurais, onde é muito comum haver meros ocupantes 

nos imóveis, sem nem se saber o paradeiro de quem figura como proprietário.  

Aqui a MP andou no sentido contrário à tendência de aumento da 

responsabilização das partes para gerar dinamicidade aos atos (como fez nas 

alterações dos arts. 130 e 176, §17, da Lei 6015/73). Note-se que, além do 

interessado na retificação e do ocupante, ainda há um profissional agrimensor 

assumindo o que se consta ali.  

- art. 213, §13: imóvel teve a descrição retificada. O título anterior, com a 

descrição anterior, pode ser usado mesmo assim. 
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- art. 221, §4º: se usuário já usou um documento em outro cartório, basta 

apresentar certidão disso. Não se deve exigir a apresentação desse 

documento, caso haja a certidão.  

-  art. 246, §1-a: criou, a semelhança do tabelião, atribuição do RI de diligenciar 

pela parte. Nesse caso, uma mera diligência pela internet para obtenção de 

documentos para averbações de alteração denominações e numerações de 

prédios, loteamentos, etc, e dados sobre estado civil da parte (provavelmente 

com interligação com RCPN nesse caso). Com custo pela parte, se houver. A 

interoperabilidade com outros registros e até tabelionatos de notas (entre o E-

Notariado e SAEC) poderá ajudar bastante nisso e beneficiar bastante os 

usuários. 

 

7 – Alterações em outras Leis 

– Lei 6766/79, art. 18: diminuiu de 10 para 5 anos o período abrangido pela 

certidão de protesto e cita a “certidão de situação jurídica” do imóvel entre os 

documentos exigidos. Como na incorporação, prova do andamento 

processual obtido na internet pode servir para provar do que se trata 

eventuais processos encontrados. E deixou expresso que os 15 dias para 

impugnação do edital são corridos. 

- Lei 8935/94, art. 13: prevê o pagamento por meios eletrônicos (o que já está 

ocorrendo em todo país, especialmente no SREI: www.registradores.onr.org.br) 

e a possibilidade de parcelar emolumentos (já ocorre em alguns Estados, por 

opção do delegatário).  

- Código Civil: algumas disposições esparsas sobre sociedades empresariais, 

uso de meio eletrônico, e repetindo algo sem novidade. 

- Lei 11.977/09: arts 37 e 38 adaptados à nova MP, com a inclusão do SERP e 

menção à assinatura eletrônica avançada. Cabe ao CNJ estabelecer isso 

quanto a imóveis, como já referido acima. 

- Lei 13.097/15 (art 54): Concentração na Matrícula.  

Atualizou os dispositivos para citar o novo CPC. Deixou claro que não 

descaracteriza a boa fé se a parte não apresentou nenhum documento que não 

esteja previsto na Lei 7433/85. Citou expressamente que certidões de feitos 

ajuizados não precisam ser consultadas para caracterizar boa fé do adquirente. 

É importante lembrar que a única exceção a esse princípio é o crédito 

tributário definitivamente constituído, pois essa, mesmo sem ser trazida à 

matrícula, já caracteriza negócio posterior como fraude, nos termos do CTN, 

arts. 129 e 130, ressalvados pelo art. 54, §1º, Lei n. 13.097/15. Lembre-se 
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também do art. 185 do CTN. Daí a necessidade na maioria dos Códigos de 

Normas de que as chamadas “certidões fiscais”, caso não sejam apresentadas 

para lavratura de escrituras, sejam expressamente dispensadas pelo 

adquirente. Diferente das certidões de feitos ajuizados, que a MP reforçou 

agora que seus apontamentos não atingem imóvel em que não constem da 

matrícula. Então nem constar dispensa expressa delas. 

– Cronograma para implantação do SERP será feito pelo CNJ, devendo 

finalizar até janeiro de 2023. 

13 – Fora algumas mudanças no RTD (art. 130 da 6015/73), a MP entra em 

vigor na data da sua publicação. 

8 – Conclusão.  

Essas são as observações efêmeras cabíveis neste momento como um 

apanhado geral da Medida Provisória 1085/21, enquanto se aguarda a 

regulamentação pelo CNJ e maturação para eventuais alterações em seu 

trâmite parlamentar. 

Tem-se que as Eg. Corregedorias-Gerais Estaduais devem, nesse momento de 

espera da regulamentação nacional pela Eg. Corregedoria do CNJ, usar de 

seus poderes regulamentares para, como se fez no RS, alertar para a 

necessidade de adaptação tecnológica ao fiel atendimento dos ditames 

da MP 1085/21 e também das normas do CNJ que já estão vigentes antes 

dela. E também dispor algo sobre os novos prazos previstos, caso entenda 

que haja situação peculiar regional apta a definir algo diverso.   

Acima de tudo, é importante que os registradores de imóveis encarem a MP 

como mais uma oportunidade para potencializar o avanço em eficiência com 

o uso de toda tecnologia disponível tendo como objetivo reduzir custos e 

prazos para os seus usuários, mas sem se descurar da necessária da 

fundamental segurança jurídica.  

“Registre-se” que, em que pese a tecnologia certamente poder trazer cada vez 

mais eficiência, a atividade de qualificação jurídica, aquela que é a espinha 

dorsal do registro de imóveis brasileiro, com fontes em pares europeus social e 

economicamente avançados (a Espanha é o maior expoente dessa origem), 

nunca deixará de necessitar ser privilegiada. E são esses profissionais 

qualificados do direito, arregimentados em exigentes concursos públicos, que 

efetivam os objetivos de prestar com destreza a garantia de publicidade, 

autenticidade, eficácia e segurança ao ambiente negocial.   

Os registros de imóveis continuarão, assim, ajustados aos tempos 

contemporâneos, a outorgar segurança jurídica aos negócios, prevenindo 

litígios como sempre fez com maestria desde os tempos mais remotos da 

propriedade privada no Brasil.  E assim, como uma instituição fundamental 



ao desenvolvimento da economia que sempre foi, o registro de imóveis deve 

seguir se adaptando aos novos tempos que inexoravelmente surgem, e vão 

continuar surgindo, como tudo na vida.   
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