QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO
Sérgio Jacomino, Registrador
Ao Excelent íssimo Senhor
Dr. GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO,
MM. Juiz de Direito Corregedor-Permanente dos
Registros Prediais de São Pau lo - Capital.

,,

.,
>

I

, ),

(·.llJ
I

,.,

1' )1

r.

I'

']
, I

o

" ~I

SÉRG IO JACOM INO, 52 Oficial do Regis tro Imobiliário de São Pa ulo, vem representa r a Vossa os '. :
probl emas enf rentado s na lide diuturna deste Registro para que, nos termos do art. 30, XIV, da Le i
8.935, de 1994, possa esse R. Juízo ba ixar a norma técnica que j ulgar adequada para o caso a seguir
indicado .
No exercício regu lar das atividades de qualifi ca ção dos títulos aprese ntados, t emos exigido o
recon hecimento das firmas daque les que postulam averbações no Regist ro. Para os casos de
averbação de casame nto, de separação, de divórc io, de cance lamento de hipoteca etc. temos
exigido o reconhecimento da firma do subscritor.
O fundamento legal pa ra a exigência repousa no art. 246, § único da Lei 6.015/1973:
Art. 246 - Além dos cas os expres sa me nte indicad os no item II do artigo 167, serã o aver ba das na matrícula
as sub -rogaçõ es e outras ocorrên cias que, por qu alq ue r modo, alterem o registro.
Parágrafo ún ico - As averbaçõe s a que se referem os itens 4 e 5 do inci so II do art. 167 se rão feitas a
requerime nto dos interessa dos, com firma reconhecida, instruído co m docum ento comproba tório
fornecido pel a autori dade competente . ( ... )

Os itens 4 e 5 do inciso II do art. 167 da Lei rezam:
Art. 167, 11, a averba ção:
4) da mudan ça de denominação e de nu meraçã o dos prédios, da edificação, da recon st ruçã o, da
demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis;
5) da al teração do no me por ca samento ou por desquite, ou, ain da, de outras circunstâncias/que, de
qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas;

QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO
Sérgio Jacomino, Registrador

---:t\

As partes reclamam, com certa veemência, que este Registro t em si do excessivamente
fo rma li sta já que outros cartórios da Capita l não procedem da mesma manei ra, gerando,
compreensive lmente, uma insatisfação muit o grande .
Segundo pude apurar, fiado nos depoimentos dos utentes insatisfeit os, alguns cartórios têm
aceitado a co mprovação da identidade do requerente diretamente no balcão do Registro, media nte
a exigência de apresentação do documento de identidade do postula nte .
Não posso afirmar que efetivamente esses cartório s procedam dessa forma, nem é esse o
escopo desta re presentação. Busca -se, simp lesm ente, um critério para uniformização de
procedimentos.
Para não deixar passar a oportu ni dade, gostari a de exp ressar o nosso particular ponto de vista.
Te nho exigido o reconhecime nto de firma dos requerentes baseados no dispos itivo legal
indicado. O Registrador não está investido da at ribuição específica de autenticar as firmas dos
reque re ntes - nem está aparatado para ta nt o - nos preci sos termos do art . 7Q, IV, da Lei 8.935, de
1994. Além disso, não se guardam em arquivo os elementos que f undamentaram essa atuação
notarial heterodoxa.
Não se pode descurar de um aspecto rel evante nestes tempos difíceis: como nunca a
Corregedoria-Permanente apreciou t antas denunci as de fal sidade documental como agora. Para se
vislumbrar o panorama que hoje se apresenta, basta acessar o site Kol lemata - jurisprudência
1
selecionada, numa pesquisa singela.
Encerro esta representação declarando que sou bastante sensível às t ransformações que o
tráfico dos negócios jurídico no mundo moderno impõe. Estou aberto para as mudanças que
possam representar facilidades e conforto para os utente s, sem descuidar, contudo, da segurança
que deve pres idir todo o procedimento regist ra I.
Requeiro a Vossa Exce lência que possa ouvir os meus col egas, se ass im entender, estabe lecendo
o critério un iforme que possa servir de base para todos os Cartórios sob a R. CorregedoriaPermanente .
Apresento a Vossa

ce lência os protestos de el evada est ima e conside ração.

São Paulo, 31 d agosto de 20 10.

SÉRG IO JACOMIN:;
Registrador.

L.
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Para acessar na intern et: http://wp .me/pcDhK-c3
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CONCLUSAO
Aos 13\ de setembro de 2010, faço estes autos
conc'usR
a~ Dr. ~u.stavo Henrique Bretas
,~ de Direito da 1a Vara de Registros
Marza
Público . E
Isabel, esc.
I

Vistos.

1 - Distribua-se, registre-se, autue-se pela
Corregedoria Permanente, como pedido de providêncías .
Após , conclusos.

Int.
São Paulo, 13 de setembro de 2010

Gustavo Henn

tas Marzagão
ireito

Ju
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Aos 13 de setembro
presentes autos. Eu, ~

de ,~1 O,
\

•

recebi
Isabel, esc.
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
~/~
FORO CENTRAL CíVEL
la VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
C>
C>
Praça João Mendes s/no, Sala 2200/2208, Centro - CEP O150 l-900, Fone: ( I 1)
o
217 1-6353, São Paulo-SP - E-mail: sp l regpllb@~ . sp . gov . br
C>
C"')
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DESPACHO
Processo nO:

100.10.034382-0 - Pedido de Providências
5° Oficial do Registro Imobiliário de São Paulo

Requ rente :

C09- lusão.
~fí 28~ 10;. faço estes autos conclusos ao MM. Juiz Gu stavo Henrique Bretas Marzagão.

lÉu .

, 0/.

esc., su bs.

VISTOS.
Não foi determi nado sigilo neste autos . Assim. risque-se a anotação" segredo de
jusitça" da autuação.
Manifestem-se os demais Oficiais de Registro de Imóveis em 1O dias . Para
imprimir celeridade, remela-se o reito à Arisp para intimação si multânea.

Int.
' ão Paulo, 28 de setembro de 20 10.

Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Juiz de Direito
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Processo nÓ 100.10.034382-0 - p. 1

EXMO. SR. DR. GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
DD. JUIZ DE DIREITO DA e v ARA DE REGISTROS PÚBLICOS E
CORREGEDOR PERMANENTE DOS REGISTROS DE IMÓVEIS DA
CAPITAL
Processo J00.10.034382-0 Pedido de Providências

MM. Juiz

Em cumprimento à detenninação de V.Exa., cabe-me
informar-lhe, que esta Serventia exige, em todos os requerimentos apresentados a
registro, exige o reconhecimento de firma do signatário, tal como preceitua o art.
246, § único da Lei 6015/73.
Da mesma fonna, que o ilustre colega Sérgio Jacomino,
que solicitou a presente providência, este Oficial também está aberto a possíveis
mudanças, que possam tornar o serviço registral cada vez mais rápido e eficiente.
Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos
do mais alto apreço e elevada consideração.

São Paulo, 06 de outubro de 2010
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PROC . n. 100.10.034382-0 - 1a. Vara de Registros Públicos desta Capital.
REQUERENTE - 5° OFICIAL DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DE SÃO PAULO .
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Meritíssimo Juiz,

Em atenção ao r. despacho de Vossa Excelência à fi. 05 no
Processo 100.10.034382-0, tenho a honra de informar:
Esta serventia imobiliária tem se pautado pelo cumprimento
das exigências legais, no tocante ao que dispõe o artigo 246, parágrafo único da
Lei nO 6.015/73 que, de forma categórica, determina o reconhecimento de firma do
interessado no requerimento pertinente à solicitação das averbações previstas no
aludido dispositivo.
A mesma exigência é feita , de forma imperativa nas Normas
de Serviço da E. Corregedoria Gera l da Justiça, editadas pelo Provimento 58/89,
no Capítulo XX, subseção 11, item 109:

"As averbações serão feitas a requerimento dos interessados, com
firma reconhecida, instruído com documento comprobatório
fornecido pela autoridade competente."

Em decisão de 17.06.86, no Processo CG 77 .772/86 Capital, em pedido de dispensa do reconhecimento de fi rma do interessado em
pedido de averbação , o nobre mag istrado Dr. Ricardo Henry Marques Dip , deixou
patente que não há possibilidade de o oficial ou mesmo o juiz, na seara
meramente admin istrativa , dispensar requisito expressamente exigido por lei:

Ir

"A exigência de reconhecimento dos autógrafos dos interessados,
nos requerimentos de averbação do registro predial, vem prevista no

«
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DE REGISTRO DE IMÓVEIS

item 110, capítulo XX, "Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça". Essa regra, grife-se, compendia imperações constantes de
diversas passagens da Lei n. 6.015, de 31.12.73: par. único, art. 246,
nO 11, art. 250; nO 11, art. 221 (a generali sensu)"

Em parecer ofertado pelo juiz José Renato Nalini, na Ap . Civ.
nO 6.779-0 - Capital, aprovado pelo Des. Sylvio do Amaral, fez ver que:

&

"A imperatividade no reconhecimento das firmas tem fundamento
racional, que é a garantia da identidade das partes. A atestação do
notário leva à certeza sobre o sujeito do direito, nos instrumento
públicos. Já quando o titulo é passado por instrumento particular,
imprescindível o reconhecimento das firmas. "Só assim o documento
se torna autêntico, ministrando a certeza legal de emanar das
pessoas a quem é atribuído" (AFRÂNIO DE CARVALHO, "Registro de
Imóveis", 33 ed., Forense, Rio, 1982, p. 292).
A autenticidade é a certeza da proveniência do documento. "Por
autenticidade se entende a certeza de que o documento provém do
autor nele indicado. Do fato de o documento indicar quem seja o seu
autor, como no caso de ser subscrito e assinado, não se conclui só
por isso, que seja autêntico. Porque bem pode ser falsa a indicação
da autoria. Na subscrição ou assinatura tem-se a autoria aparente,
que pode não ser verdadeira. A certeza da autoria se verifica pela
coincidência entre a aparente e a real. A autenticidade consiste,
portanto, na coincidência entre o autor aparente e o autor real
(CARNELUTTI)" (MOACYR AMARAL SANTOS, "Comentários ao
Código de Processo Civil", vol. IV, 2a ed., Forense, Rio, 1977, p. 165).
Os documentos públicos, num sentido estrito, são autênticos. Mas a
autenticidad~
nos
documentos
particulares
provém
do
reconhecimento de firma por tabelião. O reconhecimento autêntico
está previsto no artigo 369 do Código de Processo Civil, com eficácia
restrita à assinatura (PONTES DE MIRANDA, "Comentários ao Código
de Processo Civil", tomo IV, Forense, 1974, p. 346).
A força conversora do reconhecimento, na autenticação do
documento particular, já era reconhecida por LAFAYETTE ("Direito
das Cousas", Rio. ed. Garnier, 1977, v.1, § 54, nota 5) e por TITO
FULGÊNCIO ("Hipoteca", SP, Saraiva & Cia., 1928, nota ao art. 851).
Ela converge, no Direito Imobiliário, para a necessidade de o
registrador somente aceitar títulos cujos signatários tenham como
certos, por conhecimento pessoa', por atestação do notário ou pelo
reconhecimento das firmas."

Representado

o

interessado

por

advogado,

basta

°

reconhecimento de firma do mandante no instrumento de mandato, dispensável o

r-

do mandatário, desde que conste poderes específicos. Foi o que ficou decidido no
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o CG nO 1.485/99 - Capital, em parecer aprovado em 18.05.2000,

aSSi~

"Registro Imobiliário - Requerimento de ato de registro Desnecessidade de reconhecimento de firma do requerente, quando
o pedido estiver instruído com procuração a advogado investido de
poderes específicos para o ato registrário e com firma reconhecida
do outorgante no instrumento de mandato."

Em decorrência do texto legal, orientação normativa emanada
das Normas de Serviço e de pacífica jurisprudência, não há, s.m.j. , como
dispensar

o

reconhecimento

de

firmas

nos

instrumentos

particulares

e

respeitavelmente , tenho

a

requerimentos, em estrita observância ao princípio da legalidade.
Estas

as

informações

que,

transmitir a Vossa Excelência nesta oportunidade .
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150 Oficial de
Registro de Imóveis
Comarca da Capital do Estado de São Paulo

PROC. 100 . 10.034382-0 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - l a VARA 5° OFICIAL DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DE SÃO PAULO

MM. Juiz de Direito,

Atendendo a determinação de Vossa
Excelência nestes autos, que pretende estabelecer caráter
normativo ao reconhecimento de firmas em requerimentos que
postulam atos de averbações , nos termos do § único do artigo
246 da Lei 6 . 015/73 , tenho a honra de informar o que segue:

(i)
para a prática desses atos , na forma exposta pelo colega
subscritor deste pedido de providências , esta Serventia para
a qualificação desses títulos apresentados , tem solicitado o
reconhecimento
das
firmas
dos
subscri tores
desses
requerimentos , lastreado no dispositivo acima referido da Lei
de Registros Públicos;

(ii) a solicitação encontra-se impressa nos diversos modelos
de requerimentos que são disponibilizados aos interessados ,
alertando quanto " (ass i n ar e r e conh e c er a fi rma nesta Capita l ) ",
lançado após o local destinado à assinatura ;

(iii) como relatado na peça inaugural pelo 5 ° Oficial de
Registro de Imóveis, a adoção desse procedimento também tem
gerado críticas quanto ao excesso de formalismo no contato
diário com as partes interessadas, apesar da argumentação de
tratar-se de dispositivo legal (§ único do artigo 246 d~ Lei
6.015/73)

,

15° Oficial de
Registro de Imóveis
Comarca da Capital do Estado de São Paulo

(iv) excetua-se dessa prática (reconhecimento de firma) , os
requerimentos
subscritos
por advogados na condição de
procuradores
investidos
de
poderes
específicos
para
a
solici tação
pretendida
e
com
a
firma
reconhecida
do
outorgante no instrumento de mandato,
como definido no
Processo CG 1.485/99 - CAPITAL.

Sendo
estas
as
considerações
que
submeto a Vossa Excelência, ficando no aguardo de novas e
eventuais determinações derivadas deste expediente a fim de
estabelecer futura padronização, e fazendo - as com o máximo de
respeito e acatamento .
São Paulo, 06 de outubro de 2010

Oficial SubstO

~

OFICIAL DE
REGISTRO
DE IMÓVEIS
DA CAPITAL

Vand a M' de Oliveira Penn a Antunes da Cruz

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE REGISTROS PÚBLICOS

o 16° Oficial de Registro de Imóveis, em

atenção ao r. des-

pacho de 28 de setembro do corrente, informa que esta serventia tem exigido o reconhecimento de firma daqueles que postulam as averbações no registro, conforme exigência
do art. 246 § único da Lei 6015173 e não tem aceitado a comprovação da identidade do
requerente diretamente no balcão do registro, mediante a apresentação de documento de
identidade do postulante .
Informa também que esta serventia tem exigido que o reconhecimento de firma de outras comarcas , seja também feito nesta Capital, seguindo a
risca o que determina a Lei de Registros Públicos.
Sendo o que cabia informar, renovam-se a V. Exa . os protestos de profu ndo respeito e elevada consideração.

São Paulo, 06 de outubro de 2010 .
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Vanda Maria de Oliveira Penna A. da Cruz
Oficial
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17° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO-SP
Rua Japurá, nO 43 - Bela Vista - São Paulo - SP
Francisco Ventura de Toledo
1~
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PROCeSSO 100.10.034382-0
18 VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
REQUERENTE: 5° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

\

Meritíssimo Juiz

Em

cumprimento

ao

determinado

por

Vossa

Excelência nos autos de Processo nO 100.10.034382-0 - Pedido de Providências, vimos
pelo presente apresentar as manifestações abaixo.
O i. 5° Oficial de Registro de Imóveis desta Capital
apresentou requerimento, em síntese, solicitando a este r. Juízo Corregedor Permanente
a uniformização de procedimentos na qualificação registrária dos requerimentos de
averbação previstos nos itens 4 e 5, inciso 11, do artigo 167 da Lei nO 6.015/73,
especificamente em relação à necessidade de reconhecimento de firma do requerente do
ato (art.246, parágrafo único), mesmo quando este tenha comparecido pessoalmente ao
balcão do Registro, identificado-se com documento oficial e assinado o requerimento na
frente do funcionário do cartório.
Passo a opinar.
O

nosso

entendimento

é

pela

possibilidade

de

aceitação do requerimento nestas condições, mesmo sem o reconhecimento da firma pelo
notário, mitigando nesta hipótese a exigência legal. Modelos de requerimento constantes
do site da Arisp apresentam sugestão neste sentido.

É claro que o colega requerente tem
aponta o crescimento dos casos de falsidade documental como motivo de maiores
cuidados a serem adotados pelas serventias.
Mas neste assunto por ele abordado entendemos que
não se está descurando da segur'ança registral. O reconhecimento de firma, como é
cediço, pode ser feito "por semelhança" ou "por autenticidade". O primeiro tipo se refere à
constatação, feita pelo notário, de que a assinatura aposta no documento apresenta
similaridade "suficiente" com o padrão de assinatura constante de ficha arquivada na
serventia. É a modalidade mais sujeita a erros. O segundo tipo se refere à certificação
pelo notário de que a pessoa por ele identificada apôs a assinatura na sua presença. É a
modalidade mais segura e é, por este motivo, a única aceita pelo Detran de São Paulo e
de outros Estados para a transferência de veículos.
\

A forma apontada pelo colega requerente como

praticada por registradores e supostamente infringente dos dispositivos legais citados é a
que equivale ao reconhecimento de firma autêntico dos notários. É, portanto, s.m .j. , mais
segura do que a aceitação pura e simples de requerimento com firma reconhecida por
semelhança.
Entendemos também, com todo o acatamento e sub

censura, que os nossos prepostos não necessitam de treinamento específico para
estarem devidamente "apara ta dos" para certificar que o interessado assinou o
requerimento em sua presença.. Trata-se de operação simples e de baixa complexidade a
mera identificação do signatário do requerimento .
Os atos de averbação previstos nos dispositivos
citados (art.167, inc. 11, itens 4 e 5 da Lei 6015n3) referem-se à atualização da situação ou
dos dados dos imóveis e das pessoas neles envolvidas. Estes atos serão embasados
principalmente

nos documentos oficiais

que

acompanharão

o

requerimento

do

, interessado, sendo que a autenticidade destes é que de fato é mais relevante, exceto no
caso de desmembramentos e unificações de imóveis, onde a vontade do proprietário é
determinante, por haver alteração na essência do imóvel.
A necessidade do requerimento do usuário do serviço
visa atender, principalmente, ao princípio da instância ou da rogação. Ao se identificar
pessoalmente o signatário não está se ignorando a este princípio, mas apenas se
permitindo a utilização de forma menos onerosa, sem se descurar da segurança,
conforme dito.
E não é só. Para que se evite eficazmente atos
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praticados com base em documentos com assinaturas falsas, mesmo que c~~as.~~r

/

reconhecidas aparentemente por tabelião, o funcionário do Registro de Imóveis tem que
conferir a assinatura do escrevente notarial, comparando-a com a que consta do cartão
de assinaturas arquivado na serventia. Age como um escrevente notarial, só que como se
estivesse praticando um reconhecimento "por semelhança".
Outrossim, entendemos que a melhor interpretação ao
dispositivo citado (art. 246, parágrafo único da Lei 6.015/73), s.m.j., não deve ser a
gramatical, tal como aparentemente foi feita pelo i. Colega requerente, não obstante as
suas ressalvas ao final de seu texto.
Francesco Ferrara,

a respeito de tal forma de

interpretação assim se manifestou:

"O texto da lei não é mais do que um complexo de
palavras escritas (:tue servem para uma manifestação
de vontade, a casca exterior que encerra um
pensamento, o corpo de um conteúdo espiritual. A lei,
porém, não se identifica com a letra da lei. Esta é
apenas um meio de comunicação: as palavras são
símbolos e portadores de pensamento, mas podem
ser defeituosas. Só nos sistemas jurídicos primitivos a
letra da lei era decisiva, tendo um valor místico e
sacramental" (Interpretação e Aplicação das Leis,
Editora Arménio Amado, Coimbra, Coleção Studium,
3 8 ed., 1978, traduçãb de Manuel A. Domingues de
Andrade, pp. 127-129, apud Norberto de Almeida
Garride, Lei de Introdução ao Código Civil Anotada,
Ed. Juarez de Oliveira, 1a ed., p. 133).
A necessidade de apresentar serviços .mais ágeis,
menos onerosos e mais acessíveis talvez solicite uma mudança de paradigma
procedimental, tendo de se buscar, para isto, mais o aspecto teleológico do dispositivo a
ser interpretado.

interpretação teleológica é também axiológica e
conduz o intérprete-aplicador à configuração do
sentido normativo em dado caso concreto, já que tem
como critério o fim prático da norma de satisfazer as
exigências spciais e a realização dos ideais de justiça
vigentes na sociedade atual. O bem comum e a
finalidade social são fórmulas gerais ou valorativas
que uniformizam a interpretação, constituindo pontos
referenciais para que se aprecie a lei" a aplicar sob o
,prisma do momento de sua aplicação. Isto é assim
porque a norma contém virtualidades de renovação e
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de expansão que a tomam suscetível de apTi
novas soluções, devido ao vário condicionalismo do
seu tempo; logo o intérprete-aplicador optará pelo
sentido mais razoável ao caso e à época. Wurzel e
Polacco chegam a compará-los com um standard
, jurídico,
considerando-os
conceitos-válvulas
(Ventilbegriffe), por constituírem uma espécie de
válvula de segurança do mecanismo de aplicação da
lei, pois através deles a norma a aplicar respirará a
atmosfera fático-social e valorativa que a envolve"
(Maria Helena Diníz, Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro Interpretada, Editora Saraiva, 12a ed. , p.
167).
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Submeto-me, porém, ao que for decidido por Vossa
Excelência, o que uniformizará o

procedime~to

a ser adotado por todos os oficiais desta

Capital.

A oportunidade

reitero os meus protestos de estima e

distinta consideração.
São Pa lo, 07 de outubro de 2010.

Oficial

r(\j
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Proc. nO -....:..\0::::.--,

RECEBIMENTO
Em

\5

de

em Cartório. Eu,

\O

de 2010, recebi estes autos

"lC:L ,

Escrevente, digitei.

\

Regi§!rg
deSlio PaI/Ia

o

-

Processo nO 100.10.034382-0
Pedido de Providências - laVara de Registros Públicos
Requerente: 50 OFICIAL DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DE SÃO PAULO

Meritíssimo Juiz

O 130 Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, em atenção ao r.
despacho de 28.09.2010, informa que tem exigido reconhecimento de
firma nas hipóteses com previsão legal ou normativa.
Ao ensejo, renova a Vossa Excelência os protestos de estima e alta
consideração.
São Paulo, 05 de outubro de 2010.

- Oficial

ARMANDO CLÁPIS
Oficiai

2

o

OFICIAL
DEREG{STRO
DE IMOVEIS
DA CAPITAL

BEL, JERS~ RODRIGUES DA SILVA

Exmo .
r . Dr . MM. J uiz de
Púb licos da Capital.

Direi to da

1a

.

Vara de

Registro s

J ersé Rodr igu es d a Silva , 2° Oficial
de Registro
e I mó veis da Capi tal , vem , r espe i tosamente , a
presença de V. Exa. , em cumpriment o ao r . despacho e x arado em
2 8 de setembro de 2 01 0 , processo n ° 199 .19. 93438 2 - 0 - Pedido
de Providências
em que fig u ra c omo r equerente o Senhor 5 °
Oficial
e Re gi str o de Imóveis da Capital ,
prestar
a
informação de que esta Serven t i a , sempre cump ri u a legislação
vigente , ass im como as do u tas orientações da la . Vara de
Registros Públi c os e d a E . Corregedoria Geral da Justiça.
Assim
é
que ,
sempre
exigi u
o
reconhecimento
de
firma
dos
requerentes
qu e
postulam
averbações nesta Serventia, conforme dispõe o p rincípio da
instâ n cia , previsto no artigo 13 c /c 2 46 e
167 , 1 1 ,
da Le i
Federal 6 . 015 / 73 .
Aliás , com obj eti vo de prestar aos
usuário s um serviço eficiente , rápido e seguro, colocamos no
site deste Cartóri o
w w.2 risp .com .br ) ,
no tópico
requerimentos
or ie nt ação para as par t es , div 19ando
os
diversos t ip os de r equerimentos que abrangem várias hi ót ses
de
averbações ,
dei xando
claro
que
entre
a
rovas
respec t iva s, há
ne cess ' dade de se reconhecer a firma do
requerente , conforme se vê d os exemplos de requerimentos
constan t es do al udido site , ora j un tados como documentos nOs
01 a 03 .

presto ,
V. Exa .

Essas MM . J ui z , as informações que
nesta oportun i dade , e m cumpr ime n to ao r . despacho
de

São Paulo , 05 de outubro de 2010.

~

Page 1 of 2

Requerimentos
[ requerimentos» (formuláriol averbação de divórcio]

Preencha corretamente os campos abaixo e clique em enviar para gerar seu requerimento .
Imprima-o e leve-o ao Cartório.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO 2° REGISTRO DE IMÓVEIS DA
CAPITAL

*

Eu,

*

inscrito(a)

no

CPF

portador(a) da Cédula de Identidade RG n°

(MF)

estado

I

sob
civil

nO

,...-I-

residente
*, no bairro

1.--- - - - -- - - - - - - - -- - ,

"

estado

,r-- - - - - -- -- - -, vem
transcrição

'" ,

- -e

*

prolissão

domiciliado(a)
à
.,. cidade

* telefone
e-mail
requerer a V. Sa. que se digne AVERBAR na(s) matrícula(s)
*

número(s):

desse

Registro,

o

Como prova do acima requerido anexo os seguintes documentos:

I

nacionalidade

- Certidão de Casamento com averbação do divórcio.

Enviar

Tennos em que,
P. Deferimento.
São Paulo, 05 de Outubro de 2010

(assinatura doCa) requerente)

divórcio

de

Page 2 of 2
(3) - Quando houver partilha de bens deve ser apresentado o respectivo Formal de Partilha ou Carta
de Sentença para registro, salvo se o imóvel continuar em comum aos divorciados (não foi objeto de
partilha), fato esse que deverá ser provado (com declaração conjunta de ambos os divorciados, com
firma reconhecida por extenso)
r). ~

(4) - Vale a resalva feita se a certidão for de outro estado (vide averbação de óbito)

" - Campos (k Pn:l'llchiml'nLO

IF

~

()h m d !n r!n .

DOC<€~)

Requerimentos

Page I of 2

[ requerimentos» Iformuláriol averbação de estado civil]

Preencha corretamente os campos abaixo e clique em enviar para gerar seu requerimento.
Imprima-o e leve-o ao Cartório.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO 2° REGISTRO DE IMÓVEIS DA
CAPITAL

Eu,

I
I

*

portador(a) da Cédula de Identidade RG nO
inscrito(a) no CPF (MF) sob n° 1
*, nacional idadc
*
profissão
*, estado civil
re idente
e
domiciliado(a)
à
*, no bairro
0;'
cidade
~'estado
';
telefone
e-mail
vem requerer a V. Sa. que se digne AVERBAR na(s) matrícula(s)

" " 1- - - - - - - - - - -

,r------

,

desse

registro,
seu
casamento
com
*, realizado sob o regime de bens (especificar de acordo

1

I
com a cert idão de casamento).

Como prova do acima requerido anexo os seguintes documentos:
I' - Certidão de Casamento
I' - Escri tura de Pacto Antenupcial devidamente registrada ou Certidão do Registro. (Obrigatório
sempre que ao casamento tenha sido realizado após 27/1211977 e o Regime não seja o da comunhão
parc ia l de bens).

Enviar

Tem10s em que,
P. Deferimento.
São Paulo, 05 de Outubro de 2010

Page 2 of 2

Atenção: ( I) - As Xerox devem ser autenticadas
(2) - Reconhecer a fi rma do(a) requerente

;, - Campos de Prccm:hllllclllU

( )hfl~

at(\rio.

Page I 01'2

ODe-@

Requerimentos

[ requerimentos» Iformulário] averbação de separação judicial]

Preencha corretamente os campos abaixo e cliq ue em enviar para gerar seu requerimento.
Imprima-o e leve-o ao Cartório.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO 2° REGISTRO DE IMÓVEIS DA
CAPITAL

portador(a) da Cédula de Identidade RG nO
no CPF (MF) sob nO
*, nacionalidade
'"
estado
civil
'I- - - -- - - - - 't'
profissão
.~

Eu,

*

inscrito(a)

~----------------------------

re idente

~---------------------------------

e

domiciliado(a)

à

*, no bairro

'" cidade
estado
telefone
e-mai l
, vem requerer a V. Sa. que se digne AVERBAR na(s) matrícula(s)

número(s):

*
,--------------

*

, . - - - - - - - - - - - - *,

desse

e!

Registro,

a

separação

Como prova do acima requerido anexo os seguintes documentos:

í

- Certidão de Casamento com averbação da separação judicial.

Enviar

Termos em que,
P. Deferimento.
São Paulo, 05 de Outubro de 2010

(assinatura doCa) requerente)

j udicia l

*

de

Page 2 of2
(3) - Quando ho uver partilha de bens deve ser apresentado o respectivo Forma l de Partilha ou Carta
de Sentença para registro
,/
(4) - Vale a resa lva fe ita se a certidão for de outro estado (vide averbação de óbi to)
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DESPACHO

<I>
l)

e
Q

Proces o na :

o

100.10.03·082-0 - Pedido de Providências
5" Oficial do Regi'tro Imobiliário de São Paulo

Requerente:

<Il

ê
-2

,S

1.:

41

:>

8,
~

li

ollilu são
E.!i128 .09~ I0, faç o estes J utos co ncluso' ao MM , Juiz Guslav Henrique Bretas Marzagão.

tu.

.\

0-/

\

•

ésc " subs,
VISTOS.

Não foi dete rm inado s igi lo nestes au tos, Assim , risque-se a anotação" segredo de
j usitça" da autuação ,
Man ifestem -se os demais Oficiais de Registro de Imóveis em I O dias . Para
im prim ir celeridade, remeta- e o fe ito à Ari p para int imação simu ltânea,

1nt.
São Paulo, 28 de setembro de 2010.

Gu tavo He nri que Bretas Marzagão
Ju iz de Direito

RECEBIMENTO

em ..~º- . . da •••• _.9.:~t ........ _. de .@:1.I2.,
recebi estas autos
....................,. -. .. .......-.:a-•

f

•• iII • • • • • II . . . . . . . . . . . . . . . . . •

..... ~.. ·_ .. O

Eu , •••..•• _••.•. ~.~.•••.•••••• , •••••••••.•••• 6$cf.. 5Ubocr.

ARISP
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AL. VICENTE PI NZON, 173 - 11° ANDAR - V. OLlMPIA • SÃO PAULO - SP - TELEFAX (011) 3054-5655

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 1 a Vara de Registros
Públicos desta Capital

)

--

)

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Processo nO100.10.034382-0
Requerente: 5° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

MM. Juiz,

A 4a Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, tendo recebida
a manifestação do Ilustre Oficial da sa Circunscrição Imobiliária desta mesma
Capital, e em atendimento a determinação des se D. J uízo para apresentação de
resposta, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor o quanto
segue:
Primeiramente, cumpre informar que esta serventia imobiliária,
conforme já noticiado pelo nobre colega registrador, é uma daquelas que aceitam o
simples requerimento para inscrição das averbações previstas no artigo 16 , inciso
lI, itens 4 e 5 (LRP), sem o reconhecimento feito pelo tabelião da firma do
subscritor, desde que esses instrumentos sejam assinados no balcão desta serventia e
mediante a apresen tação de documento de identidade oficial do requerente, cuja
cópia ficará microfilmada junto ao título apresentado na ocasião. (modelo dos tipos
de requerimentos anexo).
Entende esta Oficial que o legislador, ao exigir o reconhecimento
de firmas do artigo 246, parágrafo único, buscou apenas identificar a parte
interessada no registro perseguido, haja vista que o próprio também definiu no
artigo 217 do mesmo Diploma Legal - Lei de Registros Públic s, que o registro e a
averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo a essa as
despesas re pectivas. Portanto, razoável a idéia de que o registrador precisa
certificar-se apenas da identidade do requerente, e não se o mesmo tem ou não
legitimidade para requerer.

Pedido de ProvidênciaJequcrimentos

Ir Oficial de ~isIr() de 9~ da eapilal
AL. V ICENTE PI NZON , 173 - 11° AN DAR - V. OLfMPlA - SÃO PA ULO - SP - TE LEFAX: (011) 3054-5655

Nesta esteira, sobre a desnecessidade
legitimidade, leciona o ProfO WATER CENEVIVA 1 que:

de verificação

da

': ..Qualquer pessoa é expressão inequívoca: não pode o ojiáal questionar
sequer a capacidade do que lhe sttbmete ao protocolo determinado título p ara
registro. Satisfeito os emolumentoJ~ exigíveis no ato da apresentarão, como
fixados em seu regimento de custas, poderá ocorrer a transposifão dos dados
Ixmstantes do título para os assentamentos da seroentia de imóveú, desde que
nele satisfeitas todas as ex igências da lei e não atingido o direito de
terceiros... "
Outrossim, há de se ressaltar que no desenvolvimento de suas
atividades, o registrador precisa agir no sentido de deixar a sociedade próxima aos
Livros Públicos, facilitando o acesso de seus títulos ao Registro, de modo que, s. m.
j. de V. Exa., uma simples solicitação, desde que identificado o solicitante, já basta
para provocar o O ficial a inscrever os atos registrários.
Ainda nesse sentido, ensina o Eminente Jurista AFRÂNIO DE
CARVALH02 que:
'~ inserirão não pode, em pn'ncípio, ser promovida ex offido pelo registrador,
ainda que lhe .-onste a existência, no territón'o de sua j uriJdifão, de mutações
jurídico-reaiJ que devam ser inscritas. A atividade do regiJtrador tendente à
inscrição há de ser p rovocada pelo interessado, embora se ret'O nhepl que a
regra da p rovocação merece ser atenuada a bem da boa ordem do regiJtro,
mormente num p aís onde, devido à instificiéncia do ensino, tantos desconhecem
a neceJJidade legaL"

((Esse f ator aviva contingências que aconselham abrir excef'ões à regra,
p ermitindo que o registrador exerfa, dentro de (ertOJ limites, uma atividade
espontânea, mas indiJpensável à regularizarão dos livros regiJtrais e à
segurança do tr4fico. N esse sentido, a intuição do seroentuário já se anteápa,
às vezes, à autorizafão da let~ quebrando, com a sua iniciativa p essoal, a
nj/dez do preceito em beneficio dop úblico, Quando a autorização vier, apenas
generalizará esse procedimento epiJódi(o. "
Assim, a postura adotada por este serviço predial, em não exigir
que as partes procurem um tabelionato de notas para que seja reconhecida a firma
nesta espécie de requerimento, procura tão somente facilitar o acesso do público ao
registro, porém nunca deixando de lado o seu dever de preservar a segurança
jurídica retratada nos Registros Públicos.

1 CENEVIV A,
2

Walter, Lei dos Registros Públ i os comentada, 2006,

]7"

cd" pág, 488, Ed_Saraiva,

DE CARVALHO, Afrânio, Registro de Imóve is, 1976, pág, 3 12, Ed. Forense, Rio de Janeiro,

Pedido de ProvídêncíaJequerímentos

11

" Oficiai de ~islro de 9movcis da eapU
AL. VICENTE PINZON, 173 - 11° ANDAR - V OLÍMPIA - SÃO PA ULO - SP - TELE FAX: (011) 3054-5655

A relativa flexibilidade proceclida nestes casos advém em especial
da regular qualificação realizada nos documentos que acompanham tais
requerimentos e que, efetivamente, contêm a informação que modificará o álbum
imobiliário (v. g. certidão de casamento expedida por Oficio de Registro Civil el ou
certificado de conclusão de obras expeclido pela Prefeitura Municipal),
Sendo essas as considerações que ocorreram prestar, aproveita a
oportunidade para apresentar a V. Exa. os protestos do mais elevado apreço c
distinta consideração.
São Paulo, 07 de outubro de 2010

~j~ MARIA ROSA SOTTANO CONSTANTINO DOS SANTOS
Oficial

Pedido de ProvidênciaJequerirnenlos

lI[

Ao 4° REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL

_ _ _~_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ , abaixo qualificado(a), conforme lhe faculta o art, 167, li , da Lei n°
6,015/73 e legislação aplicável à espécie, vem requerer a V,Sa., que seja procedida no imóvel a seguir descrito, a
averbação:
(
) da mudança do nome do logradouro (rua, avenida, praça etc), conforme certidão expedida pela Prefeitura
Municipal;
da mudança da numeração do imóvel, conforme certidão expedida peta Prefeitu ra Municipal;
(

da mudança do número do contribuinte na PMSP, conforme certidão expedida pela Prefeitura Municipal;

( ) da demolição da construção existente, com
m2 de área demolida, conforme o Auto de Conclusão
de Demolição expedido pela Prefeitura Municipal (Obs.: também deverá ser averbado o arquivamento da CND do INSS);
( ) da reformalregulariÚlção da construção existente, com
m2 de área ( ) reformada ( )
regularizada, conforme o Auto de Regularização expedido pela Prefeitura Municipal (Obs.: também deverá ser averbado o
. _ _ __
arquivamento da CND do INSS), Valor atribuído à reforma: R$ ____
(
) da construção do prédío, casa etc, com
m2 de área construída, conforme o Auto de Conclusão
de construção expedido pela Prefeitura Municipal (Obs.: também deverá ser averbado o arquivamento da CND do INSS),
Valor atribuldo à construção: R$ _ _ _ __ _ _
de dados qualificadores dois) proprietário(s) (RG, CPF e domicilio), conforme cópias autenticadas dos
documentos em anexo;
( ) do alual estado civil dois) proprietário(s) (casamento, separação, reconciliação ou divórcio), conforme a certidão
atualizada (ou cópia autenticada desta) expedida pelo Oficial de Registro Civil. Se houver pacto antenupcial, também
deverá ser apresentada uma cópia do registro;
do óbito do proprietário conforme a certidão (ou cópia auten ticada desta) expedida pelo Oficial de Registro Civil;
( ) do cancelamento parcial do usufruto, em virtude do falecimento do usufrutuário, conforme certidão de óbito em
anexo (Obs. : óbito de apenas um usufru tuário e não existir cláusula de acrescer);
( ) do falecimento de um dos usufrutuários, passando o sobrevivente a exercer a totalidade do usufruto (quando
existir cláusula de acrescer), conforme certidão de óbito em anexo;
do cancelam ento do usufruto, em virtude do falecimento dois) usufrutuário(s), conforme ais) certidão(ões) de óbito
em anexo;
da mudança de denominação de empresa, conforme cópia autenticada do contrato social/estatuto em anexo;

Matrícula/Imóvel: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _

Tennos em que,
pede deferimento
São Paulo, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nome:
RG nO
CPF/MF n°
Endereço:
DEVERÁ SER RECONHECIDA A FIRMA, NÃO PODERÁ CONTER RASURAS

Ao 4° REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ , abaixo qualificado(a), conforme lhe faculta o art. 167, 11, da Lei n°
6.015/73 e legislação aplicável á espécie, vem requerer a V.Sa., que seja procedida no imóvel a seguir descrito, a
averbação:
( ) da mudança do nome do logradouro (rua, avenida, praça etc), conforme certidão expedida pela Prefeitura
Municipal;
da mudança da numeração do imóvel, conforme certidão expedida pela Prefeitura Municipal;
)

da mudança do número do contribuinte na PMSP, conforme certidão expedida pela Prefeitura Municipal;

( ) da demolição da construção existente, com
m2 de área demolida, con forme o Auto de Conclusão
de Demolição expedido pela Prefeitura Municipal (Obs.: também deverá ser averbado o arquivamento da CND do INSS);
( ) da reforma/regularização da construção existente, com
m2 de área ( ) reformada ( )
regularizada, conforme o Auto de Regularização expedido pela Prefeitura Municipal (Obs. : também deverá ser averbado o
arquivamento da CND do INSS). Valor atribuido á reforma: R$ _ _ _ _ _ __
m2 de área construída, conforme o Auto de Conclusão
(
) da construção do prédio, casa etc, com
de construção expedido pela Prefeitura Municipal (Obs.: também deverá ser averbado o arquivamento da CND do INSS).
Valor atribuído á construção: R$ _ _ _ _ _ __
de dados qualificadores do(s) proprietário(s) (RG, CPF e domicilio), conforme cópias autenticadas dos
documentos em anexo;
( ) do atual estado civil dois) proprietário(s) (casamento, separação, reconciliação ou divórcio), conforme a certidão
atualizada (ou cópia autenticada desta) expedida pelo Oficial de Registro Civil. Se houver pacto antenupcial, também
deverá ser apresen tada uma cópia do registro;
)

do óbito do proprietário conforme a certidão (ou cópia autenticada desta) expedida pelo Oficial de Registro Civil;

( ) do cancelamento parcial do usufruto, em virtude do falecimento do usufrutuário, conforme certidão de óbito em
anexo (Obs.: óbito de apenas um usufrutuário e não existir cláusula de acrescer);
(
) do falecimento de um dos usufrutuários, passando o sobrevivente a exercer a totalidade do usufruto (quando
existir cláusula de acrescer), conforme certidão de óbito em anexo;
do cancelamento do usufruto, em virtude do falecimento do(s) usufrutuário(s), conforme a(s) certidão(ões) de óbito
em anexo;
da mudança de denominação de empresa, conforme cópia autenticada do contrato social/estatuto em anexo;

Matrícula/Imóvel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Termos em que,
pede deferimento
São Paulo, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'--

Nome:

RG n°

CPF/MF na
Endereço:
DEVERÁ SER RECONHECIDA A FIRMA, NÃO PODERÁ CONTER RASURAS
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Processo 100.10.034382-4 J
Primeira Vara de Registros Públicos
Manifestacão do Qficial do 11 º Cartório de Registro de ImÓyeis da Capital

)

Interessado: Sº Oficial do Registro Imobiliário de São Paulo
Assunto: Reconhecimento de Firma em Requerimentos Apresentados a Registro

Men·tíssimo Juiz:

Tendo em vista r. determinação de Vossa Excelência, tenho a honra
de submeter opinião a respeito de tema suscitado pelo Senhor Oficial do Quinto Registro
Imobiliário desta Capital, encartada no processo em referência.

QUESTÃO SUSCITADA

O Interessado noticia que, no exercício regular de sua atividade, tem
recebido críticas de clientes quanto à exig"ncia de reconhecimento de firma dos que
postulam averbações no reg istro. O mesmo diz com averbação de casamento separação,
divórcio, cancelamento de hipoteca, entre outros, para os quais exige

reconhecimento de

firma do subscritor.

Assim age. segundo expressa, com suporte no art. 246, parágrafo
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para a representação submetida a Vossa Excelência, reproduzindo os elementos essenciais
dos textos mencionados.

Refere, em seguida , que partes reclamam do 50. Registro de Imóveis,
por adotar orientação diversa da encontrada em outros Serviços do Registro Imobiliário desta
Capital, alheios a tal procedimento. O di gno Interessado aduz, em complemento, que, no seu
entender, está aplicando corretamente os dispositivos mencionados, sob o argumento de que
ao registrador é estranha a atribuição de autenticar firmas dos requerentes, nos termos do art.
70., IV, da Lei nQ 8.935/94, que dest ina tal fun ção, expressamente, ao notário.

Alude, aquele peticionário, a que nestes

"tempo.> difíceis, como nunca a Corregedoria Permanente apreciou
tantas denúncias de f alsidade documental como agora. ..
Encerra sua representação, para completar o esclarecimento da
orientação seguida, declarando-se

"sensível às transformações que o tráfico do negócio j urídico no
mundo moderno impõe. Estou aberto para as mudanças que possam representar facilidades
e conforto para os utenLes, sem descuidar, contudo, da segurança que deve presidir todo o
procedimento registra I. "

DISPOSIÇÓES INVOCADAS

Um dos fundamentos da representação submetida pelo Interessado é o
de que a lei não atribui ao registrador a função de autenticar assinaturas, missão reservada ao
notário (Lei nº 8.935/94. art. 7'2 IV). E, sob esse ponto de vista, se e quando a parte afirmou
que o titular do 52 Cartório do Registro Imobiliário tinha tal função, é evidente que a recusa
foi correta. Supondo-se, porém, como também decorre da mesma representa~ãO'
a parte .
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tenha di entido apenas da própria ex igência do reconhecimento de firma, parece-nos
necessário submeter a Vossa Excelência uma avaliação complementar.

o

Oficial do 5º. Registro de Imóveis enunCIOu o dispositivo legal,

sem atentar para a mudança introduzida pela Lei nº 10.267, de 2001, que fez voltar o
enunciado do artigo quase por inteiro a sua forma dada há um quarto de século. Mas,
também, o sítio da Presidência da República, conforme consultamos presentemente, ainda
indica o artigo 246 com o texto referido pelo Dr. Sérgio Jacomino, sem inserir a correção
introduzida pela mencionada Lei no. 10.267.

O art. 246 não manteve a redação da qual resultaria, no parágrafo
único, a imposição nas averbações previstas pelos itens 4 e 5 do art. 167 da Lei nº 6.015/73.
A nova formulação opera-se a requerimento dos interessados com firma reconhecida,
mediante documento comprobatório fornecido pela autoridade competente. Quanto ao nome
alterado ó será averbado mediante comprovação por certidão do Registro Civil.

A Lei nº 10.267/01 substituiu o parágrafo único precedente, pelo novo

§ 1º e acrescentou os §§ 2'" a 4º ao art. 246. Antes dessa mudança o art. 246 tinha
efetivamente a redação invocada pelo Oficial da 5ª" Circunscrição. O novo § 1Q diz o
seguinte:

"Art. 246,
(. .. )

ir.. As averbações a que se referem os itens 4 e 5 do

inciso II do art.
167 serào as feita a requerimento dos interessados, com firma reconhecida, instruído com
documento dos interessados, com firma reconhecida, instruído com documento
comprobatório fornecido pela autoridade competente. A alteração do nome só poderá ser
averbada quando devidamente comprovada por certidào do Registro Civil. "

Muito embora a redação pareça estranha, é a que foi divulgada pelo

Diário Oficial e assim está, por exemplo, na 28' edi ào do respeitado CÓ~~l
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Theotonio Negrão, com atualizações para 2009, e na 20'l edição dos comentários de Walter
Ceneviva à Lei nº 6,015/73.

A questão se reporta, no inciso 11 do art. 167 da Lei dos Registros
Públicos, aos números 4 e 5, também reproduzidos pelo Interessado, nos seguintes termos:

"11 - a averbação: (Redação dada pela Lei n Q 6.216, de 1975).

(..)

4) da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da
edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis;
5) da alteração do 'nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de
outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas
nele interessadas;

(...)."

No alusivo ao item 4 do art. 167 parece não haver dúvida de que o Dr.
Sérgio Jacomino, titular do 5º Registro de Imóveis, tem razão formal. A exigênc ia do
reconhecimento de firma está no texto lega!. O que se pode aditar, para fins de ampliar a
discussào para o futuro, se Vossa Excelência considerar útil, é a inexistência de razão válida
para manter o reconhecimer.to de firma (com duas referências desde 2001), quando
comprovada a mudança por documento hábil, em itido pela autoridade competente.

A assinatura do requerimento, nessa alternativa, com ou sem firma
reconhecida, é indiferente para o fim visado : o suporte legal para a avaliação do registrador ~
o documento apresentado, tido como comprobatório da pretensão registra!. Assim, embora
redundante, é de insistir que se qualquer das mudanças, prevista no inciso 4, não comprovar
o que foi alterado e o como alterado (vale dizer, a mudança), o requerimento será repelido.
com ou sem firma reconhecida do apresentante.
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Já no atinente ao inciso 5, além do uso da nomenclatura antiga

(desquite) há a extensa área terminológica compreendida pela expressão "que, de qualquer
modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas ".

Nessa

condição,

cab

ao

registrador

avaliar

livremente

as

po sibilidades viáveis de ocorrerem. Considerada a alteração da nonna codificada, com o art.
1.124-A, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei nº 11.441/07. observadas as
condições impostas nesse dispositivo, os atos ali indicados podem ser praticados sem
intervenção do juiz, acertados os ajustes entre os cônjuges - auxiliados por seus advogados.
na forma da Lei nº 11.965109 - e formal izada a resolução adotada por escritura pública.

Parece-nos evidente que as expressões outras circunstâncias, por

qualquer modo e tenham influência compreendem toda as variáve is que o intérprete queira
dar-lhes. Cabe apreciar cada uma das alternativas. para extrair a exegese tida como correta.
ao menos como modo de contribuir para a deci ão de Vossa Excelência, que dirá do direito
aplicável.

Outras circunstâncias - O registro, por natureza, é vinculado a
número não especificado de circunstâncias, sejam muitas ou poucas. Outras são as que o
dispositivo não especifica, de cuja existência cabe ao registrador defin ir, por si mesmo, em
face da omissão legal. Omi ssão que vai ao infinito. A avaliação do registrador é a que melhor
lhe pareça, segundo os padrõe ' usuais e, se for o caso, conforme orientação anterior da
autoridade corregedora. Essa am plitude justifica a diver idade de interpretações das quais se
queixa ram as partes que reclamaram ao Oficial do 5\1 Registro Imobiliário desta Capital.

Outras são. em síntese, expressões indeterminadas. aquilo que autores
modernos afirmam serem palavras ocas , por terem todos os sentidos que se lhes queira dar.
ou nenhum sentido. Não é o assinalado na alteração de nome no matrimõnio e na separação.
Estas. por seu lado, são anteri ores à permissão de serem fonnalizadas por atos notariais. sob
restrições específicas, nos casos indicados no art. 1.214-A do Código de Processo Civil.
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Por qualquer modo - A lei mostra deliberada indiferença, de maneira
que o vocábulo formal dessa alocução compreende qualquer maneira , feição ou forma
particular, ou. ainda. sistema, prática. método. Qualquer é, este, aquele ou aqueloutro. ao
gosto do Oficial, pois a lei não dá parâmetro. mínimo embora, para a diferenciação.

Tenham influência - Não é simples hipótese de influência. mas a que
efetiva. concreta e contemporaneamente influenci m o resultado. Caso contrário, de
composição hipotética. levaria a lei a dizer "que possam ter influência".

O entendimento submetido a este MM. Juízo parece lógico: se a lei
deixou ao registrador a exegese do dispositivo e às regras administrativas nacionais. não
impõs outro reconhecimento para os dois incisos mencionados (os de números 4 e 5 do art.
167). Será, assim, de se entender que o registrador tem liberdade. segundo seu melhor juízo

sobre a aplicação dos mencionados números. O próprio Oficial do 52 Registro de Imóveis diz
bem que nào se recusa a acompanhar o desenvolvimento dos fatos da vida e dos costumes. A
liberdade legal é compatível com a maior elasticidade, até porque nào há de se deixar de lado
a nota de que parte dos reconhecimentos de firma. causadores de aumento estatístico nas
falsificações, se deveu à integralidade dos documentos envolvido e nào apenas à assinatura
neles lançada.

Nessa condição, o requerimento a ser apresentado ao registrador,
quando oriundo de ato notarial, não carece de reconhecimento de firma, implícito que está
pelo simples fato de haver sido a relação formalizada perante o tabeliào ou auxiliar
credenciado.

CONCLUSÃO

o entendimento final,

submetido à apreciação de Vossa Excelência, é

no sentido de que, pensada a lei em seu rigor formal absoluto, a ponderação do Senhor
Oficial da 511. Circunscrição do Registro de Imóveis desta Capital pode ser examinada.
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independente de seu vínculo com o texto revogado. Na redação efetivamente vigente, o § 1Q
do art . 246:

(a) continua a emitir regra para averbações consideradas nos itens 4 e
5 do inci o n do art. 167;

(b)

d pendem

de

requerimento dos

interessados, com

firma

reconhecida;

(c) o requerimento deve ter firma reconhecida do requerente;

(d) o documento comprobatório do alegado, será o fornecido pela
autoridade competente, sem reconhecimento de firma;

(c) nào é impositivo o reconhecimento da firma da autoridade
fornecedora do documento;

(f) a alteração do nome (aí incluídos prenome e sobrenome) somente
será averbada se comprovada por certidão do Registro Civil, também sem necessidade de
reconhecimento da firma nela lançada.

Sabe-se que a formulação retro parecerá paradoxal. mas é o que está
lançado no texto do novo § 1Q do art. 246. ao parecer do signatário, subordinado à
interpretação que lhe der esse MM. Juízo.

Não se alterou o direito positivo quando os atos próprios do direito de
família forem tratados pelo tabeliào. dispensada a intervenção judicial. A responsabilidade
do notário por firmas lanç?clas em seus livros se estende ao cuidado na colheita da
identificação do

ignatário

f

da efetiva aposição de sua assinatura lançada. Não torna

necessário que. além das formalidades a ele impostas e assim adotadas. o mesmo notário que
lhes reconheceu a autenticidade. sob a regra firme do art. 215 do Código Civil, tenha de
reiterar o reconhecimento dela decorrente.
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Quanto aos demais prepondera em cada Estado a orientação da
respectiva Corregedoria Geral da Justiça e, em cada comarca, a que venha do MM. Juiz
Corregedor.

Essa a manifestação que nos cabe expressar, com o maior acatamento,
para que V. Exa. a aprecie em seu superior descortino.

De outra parte. será de bom alvitre, conforme pen e Vossa
Excelência, indicar à Presidência da República que o sítio reservado para a Lei n Q 6.015/73
mostra-se defeituoso. ao referir texto revogado do art. 246.

Permanecemos às ordens de Vossa Excelência, para qualquer
esclarecimento complementar.

São Paulo, 13 de outubro de 2010.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
TiTULO I
Das Disposições Gerais
CAPiTULO I
Das Atribuições

Art. 246 - Além dos casos expressamente indicados no item 11 do artigo 167, serão averbados
na matricula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro.
(~m ar!!. 24711OO1!1111 ~ lled!açoo pela lei rrrf" 62116" de 11915))
Parágrafo único - As averbações a que se referem os itens 4 e 5 do inciso II do art. 167
serão feitas a requerimento dos interessados, com finna reconhecida, instruido com documento
comprobatório fonmecilllo peta aumriuiade competente. A alteração do nome s6 poderá ser
averbama quando deV'idameri:te oomplill>vada por certidão do RegiStlilD Civil.

_-RIBU\,AL Df, USTIÇA DO ESTADC
,_'OMARCA DE .;: 3..0 P. ULO
FORO CE TRAL CÍVEL
:' VARA DE REG ISTROS PÚBLI COS

DESPACHO
Proc sso n":
Req uere nte:

100, I 0.03-U82-0 - Pedido de Providências
5° Oficial do Registro Imobiliário de São Pau lo

COl1iíusão.
~n' 28,.09.70 10, faç o estes autos c nclusos ao MM. Ju iz Gustavo Henriq u Breras Marzagão.
'Eu,
. 0/ ,esc ., subs .
/

"

-

\
. .r"

\

\

VISTOS.
Não foi determ inado sigilo nestes autos . Assim, ri sq ue-se a an otação" segredo de
JU irça" da autuaçào.

Man ifestem -se os demais Oficiais de Registro de Im ó\ eis em 10 dia . Para
imprimi r celeridade, remeta-se o eiro à Arisp para intimação simultânea .

Int.
São Pau lo, 28 de setem bro de 20 10.

Gustavo Henriq ue Bretas Marzagão
Juiz de Di reito

RECEBIMENTO
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Sérgio Jaco( ' ... .J, Registrador
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J' GUSTAVO HENR iQUE 8R:':TAS MARZAGÃO,
MM . JJiz de Direito Corregedor-Pe rmane nte dos
Registro s Predi ai s de São Paulo - CapItal.
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SÉRG IO JACO M INO, 5º Of icial do Registro Imob iliá rio de São Pa ulo, vem rep resentar a Vo ssa os':~1
probl emas enfren t ados na lide diuturna de st e Registro para qu e, fl oS t erm os do art. 30, XIV, da Lei
8.935, de 1994, po ss a esse R. Juízo baixar a no rma t écn ica que jul gar ad equ ada par a o caso a segui r
indicad o.
No exercício regular da~ _ a t ividades de qualific açã o dos t ítu los aprese ntados, t em os exigido o
reconhecimento das f irmas daquele s que post ulam averbações no Regist ro . Para os casos de
aver bação de casam ento, de sepa ração, de divórcio, de cancelamento de hip ote ca etc. tem os
exigido o recon hecimento da fi rma do subscritor.

o f undame nto lega l para

a ex ig ência repousa no art. 246, § ún ico d .j Lei 6.015/1973:

Art . 246 - Além dos caso s expressam ente indicad os no ite m 11 do artigo 167, serã o averbada s na matrícu la
as su b-rogações e ou tras ocorrências que, po r qual que r modo, alterem o regist ro .
Parágrafo ún ico - As averbações a qu e 5 referem os itens 4 e 5 do inciso" do art. 167 se rão feitas a
req uerimento dos interessad os, co m firma reconhecida , instruído co m docu men to co mprobatóri o
for necido pela au toridade co mpete nte . ( ... )

Os iten s 4 e 5 do incis o 11 do art , 16 7 da Lei rezam ,
Art . 167, 11, a averbação:
4) da muda nça de den omi nação e de numeração dos pré dios, da edi ficação, da reconstruçã o, da
de mol ição, do desm embramento e do loteament o de imóveis;
5) da alt raçã o do nome por casamento ou por desquite, ou, ai nda, de out ra s circunstâ ncias/ que, de
qualquer modo, te nham influê ncia no registro ou nas pessoa s nele intere ssad as;
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compreensive lmente, uma msa!isfação mu i::o grande .
Seg undo pude apurar, f iado nos de poimentos dos utentes insatisfeitos, alguns ca rtórios ;:ê."
aceitado a comprova ção da identi dade do requerente diretame nte no baicã o do Registro, mediante
a exigên cia de apres ent ação do document o de ident idade do po stul ante.
Não posso af irm ar que efetivam ente esses cart ór ios proce dam dessa forma , ne m é esse o
es copo dest a re prese ntaçã o. Busca -se, sim plesmen te, um critério para uniform ização de
procedimentos.
Para não deixa r passar a opo rt uni dade, gost ari a de exp ressar o nosso particu lar ponto de vista.
Ten ho exigido o reconh eci men to de f irm a dos requ ere nt es basea dos no disposit ivo lega l
indicado. O Regist rador não está inv estido da atrib uição específi ca de autent icar as firmas dos
req uerentes - nem está aparata do para t anto - nos precis os t erm os do art. 7'", IV, da Lei 8.935 , de
1994 . Al ém disso, não se guardam em arqui vo o s el em ento s que fu ndament aram essa at uaçã o
not arial heterodoxa.
Não se pode descurar de um aspecto relevant e ne stes te m pos difíceis: com o nunca a
Corregedoria -Perm anente apreciou ta ntas de nuncias de falsida de docume ntal co mo agora. Para se
vislu m brar o panora m a que hoje se aprese nt a, bas t a a c~ s a r o sit e Ko lle ma t a - jurisp rudên cia
1
selecion ada, nu ma pe squisa singela.
Encerro esta repre sentação declarando que sou bastante sen sível às tran sforma ções que o
tráfico dos negócios jurídico no mundo moderno im põe. Estou aberto para as m udanças que
possam re presentar facilid ades e conforto para os utentes, sem desc ui dar, contudo, da segurança
que deve presidir todo o pro cedi m ento registra I.
Re queiro a Vossa Excel ência que po ssa ouvir os meu ') colega s,. SI' cl~Sl m enten der, esta belecendo
o critério uniform e que possa servir Ci::~ ba se paro todos , o s i: art6rios sob a R. CorregedoriaPerma nente.
Apresento a Vos sa

ce lência os pro te st os de elevada estima e conside ração.

Sã o Paulo, 31 d ago st o de 2010.

SÉRGIO JACOMIN: ?
Registrador.
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CONCLUS ÁÕAos 13 de setembro de 2010, faço estes autos
conclusohao Or. Gustavo Henrique Bretas
Marzagã~, JUiZ de Direito da 1a Vara de Registros
Públicos. E '

Isabel , esc.

Vistos.

1 - Distribua-se, registre-se, autue-se pela
Corregedoria Permanente , como pedido de providências .
Após , conclusos .
Int.
São Paulo, 13 de setembro de 2010
Gustavo Henn

Ju

Aos

13

de

tas Marzagão
ireito

10, recebi
Isabel, esc.
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Oficio recebido N°. 172 97IV
Processo n°. 100.1 0.034382-0 - Pedido de Providencia

EXMO. SENHOR

Em atenção à determinação constante no r. despacho de fls.
04 no Processo de Providencias (no. 00.10.03 4382-0), informo a V. Exa. que, nesta 123
Circunscrição Imobiliária no interesse das partes somente é exigido o reconhecimento
de firmas em documentos a registrar ou averbar quando o interessado subscritor do
documento não se identifi car com documento idôneo em presença do funcionário
recepto r.

,-..)

Valho-me do ensejo para apresentar a V.Ex .u meus protestos•
de elevada estima e consideração.

São Paulo, 13 de outubro de 20 10.

~

- ,' - ,

BENEDITO JOSÉ MORAIS DIAS
OFICIAL

EXMO. SR. DR.
CORREGEDOR DA P VARA DE REGISTROS PUBLlCOS .
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OFICIAL
de Regish"o de Imóveis
Ref.: Processo nO100.10.034382-0
Pedido de Providências
Reqte: 5° Oficial de Registro de Imóveis

MM. Juiz.

Em cumprimento à determinação de Vossa Excelência
datada de 28 de Setembro de 20 IO, infOlmo que esta Unidade de Registro tem,
como regra, exigido requerimento com firma reconhecida dos utentes do
serviço, para os casos de averbações que necessitem de identificação segura
do requerente.
Por outro lado, tenho convicção de que nos dias atuais a
norma de 1973 (art. 246, § único da Lei. nO 6.01 5/73) merece um certo
temperamento em sua aplicação quando é a própria parte interessada quem
comparece na Unidade Registral para solicitar o ato de averbação.
Primeiro porque, quando editada, a realidade dos assentos
registrários era outra: os elementos de identificação do titular do direito
inscrito, na maioria dos registros (transcrições e inscrições) até então
existentes, quase nunca traziam nenhum elemento de identificação a não ser o
nome, estado civil e profissão. E com relação a identificação dos imóveis, ela
era transportada para o fólio real, no mais das vezes, por via reflexa do titulo
causal, sem qualquer vínculo do imóvel, ou da construção erigida sobre ele,
com o cadastramento munic ipal.
Daí, talvez, o rigorismo da Lei 6.01 5/73 que, buscando
fixar eventual responsabilidade do requerente por inserções indevidas no
registro, passou a exigir o reconhecimento de firma no requerimento dos
interessados para as hipóteses mencionadas nos nsA e 5 do art 167 11 da LRP.

-~,
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Hoje, não mais se justifica essa preocupação exacerbada
tendo em vista que após 34 anos de vigência da Lei, boa parte dos registros já
se encontra matriculada, com identificação do imóvel pelo número municipal
de contribuinte, o qual pode remeter qualquer interessado a todo o histórico da
numeração e construção predial por via da planta fiscal ou da certidão
cadastral expedida pela Municipalidade. Além disso, boa margem dos titulares
dos direitos inscritos já se acha identificada conforme determina o art 176, ~
1°,11,4, e IH, 2, a) e b) da LRP.
Um segundo ponto a ser considerado é que, sem perder de
vista a segurança dos assentos registrários, o Registro de Imóveis deve trilhar,
também, no caminho da desburocratização e no afastamento das dificuldades e
morosidades causadas pelo excesso de formalismo, que tanto atrapalham a
vida das pes oas.
Acompanhar os anseios da sociedade no sentido da
desburocratização não significa abrir mão da segurança jurídica (principal
razão de ser do registro imobiliário) mas progredir para um sistema de registro
que seja não apenas seguro e hígido como, também, rápido, eficiente e,
sobretudo, de acesso simplificado.
Neste sentido, inclusive, tem sido o caminho percorrido
pelas três esferas governamentais na prestação de serviços públicos prestados
pelos órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, ao proibir a
exigência do reconhecimento de firma e a autenticação nos documentos
protocolados junto aos órgãos públicos. (Decreto Federal n. 6.932/2009,
Decreto n. 52.658/2008 do Estado de São Paulo e Decreto n. 49.356/2008 do
Município de São Paulo)
Ora, se determinada pessoa, titular de um direito inscrito,
que se encontra devidamente nomeada e qualificada junto ao fólio real,
comparece pessoalmente à Unidade de Registro, munida de documento de
identificação no original, para requerer alguma averbação de seu interesse; e,
se esta pessoa é quem subscreve o requerimento na presença de um escrevente
Substituto do Oficial, detentor de fé pública por força do art. 20 § 4° da Lei n.
8.935/94, por que, então, exigir que ela vá até um tabelionato de notas para
reconhecer sua firma por semelhança?
Muito mai importante seria exigir o reconhecimento da
firma do subscritor do documento que respalda a circunstância requerida,
porque este sim pode influenciar o registro ou alterar os dados das pessoas

I

I
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nele interessadas. Não é por outra razão que o inciso II do art 22] da LRP
exige o reconhecimento de firma das assinaturas das partes e testemunhas nos
escritos particulares que ingressam no Registro. É sobre tais documentos que,
por vezes, pairam dúvidas quanto a autenticidade. E um detalhe importante
deve ser observado: o ingresso destes escritos particulares (como é o caso, por
exemplo, do instrumento particular de compromisso de venda e compra),
muitas vezes, independe, sequer, de req uerimento escrito das partes
interessadas.
Por outro lado, situação muito diversa ocorre quando o
requerimento do ato averbatório é apresentado por terceiros não interessados,
principalmente, em se tratando de intermediários contratados como é o caso de
despachantes imobiliários, corretores de imóveis, motoboys, etc.
Acredito que a apl icação do ~ único do art 246 deveria
ficar restrita a estes casos, ou seja, nas hipóteses em que não é o próprio
interessado quem comparece pessoalmente na Serventia para requerer a
averbação. Isto com o intuito exclusivo de fixar a legitimidade do requerente,
bem como sua responsabilidade por eventual desvio na conduta do solicitante.
É preciso ficar claro que não é o requerimento quem dá
lastro às averbações elencadas nos itens 4 e 5 do art 167 11 da LRP, mas os
documentos públicos que o instruem.
Desta forma, as averbações de mudança de denominação,
numeração, construção, demolição, desdobro, etc, são promovidas com base
na certidão, auto de aprovação, alvará ou outro documento equivalente,
expedido pela Prefeitura Municipal.
No mesmo sentido, as averbações de alteração de nome por
casamento ou divórcio, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer
modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas, são
promovidas com base nas certidões expedidas pelos Registros Civis das
Pessoas Naturais, Pessoas Jurídicas e Juntas Comerciais, ou, ainda, mediante
apresentação de cópias autenticadas do s documentos de identificação (RG e
CPF) das partes envolvidas.
Com o procedimento acima sugerido, o que se quer não é,
como afirmado pelo colega consulente, investir o Registrador na função do
Notário, até porque aquele não estará reconhecendo a firma do requerente,
mas, tão somente, atestando, com base na fé pública que possui, que
determinada averbação está sendo requerida por pessoa comprovadamente
qualificada como interessada.
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Aliás, paralelamente, pode-se dizer que esta cet1ificação já
é feita por via transversa pelo Registrador de Imóveis no momento em que o
mesmo lavra o termo de encerramento diário do Livro Protocolo (nO OI ),
oportunidade em que certifica a protocolização dos títulos apresentados no
dia, nomeando, conseqüentemente, os respectivos apresentantes.
Por fim, ainda que se constate, as vezes, a existência de
denúncias por falsidade documental (o que via de regra ocorre com os
documentos que lastreiam o registro e não com o requerimento escrito objeto
deste expediente), deve-se levar em conta o caráter exceptivo destas
ocorrências, tendo em vista que ingressam, diariamente, nos registros
imobiliários paulistanos, milhares de instrumentos particulares sem qualquer
contestação quanto a sua autenticidade.
Não podemos transformar a exceção em regra.
Não podemos estorvar o ingresso registrário de milhares de
documentos a pretexto de impedir a ocorrência de uma dúzia de falsidades.
O que é imprescindível, isto sim, é a apuração destes
delitos e a punição dos culpados, sem, no entanto, sermos conservadores com
obstáculos atualmente inócuos para o acesso registrário que atrapalham a vida
de uma gama enorme de usuários do serv iço.
Era o que me cumpria informar, ficando a disposição para
qualquer outra informação.
Apresento a Vossa Excelência os protestos da mais alta
estima e distinta consideração.

São Paulo, 18 de Outubro de 2010.
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Exmo. Sr. Dr.
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Requerente: 5° Oficial do ReWsi;.o
São Paulo

de

MM. Juiz:

o

~

o 8° Oticial

"

de Registro de Imóveis desta Capital do .~\

Estado de São Paulo, em cumprimento ao despacho de 28 de setembro, passado,

~\

vem. respeitosamente perante Vossa Excelência prestar as informações ~

~\
o'
1.- É salutar a pretensão do zeloso Colega Registrador ~\

segumtes:

de Imóveis do 5° Oficial desta Capital de ver uniformizado o critério quanto a
exigência ou não de reconhecimento de firma nos requerimentos apresentados,
pois, os usuários devem sentir-se seguros ao apresentar os requerimentos em
qualquer um dos registros de imóveis desta Capital.

2.- É inegável que o citad

ei dos

Registros Públicos (art. 246) prescreve que o req4 rimento deva contar com o
reconhecimento de tirma dos signatários, entretanto, é preciso perquirir qual o
fim buscado com a exigência e não se encontra outra que não
de que a firma pertence ao Requerente.
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3.- Após o advento da Lei 6015/7 3,

toi

editado o

Decreto n° 6.932, de 11 de agosto de 2009 que desobrigou de autenticação ou
mesmo reconhecimento de firma, na estera federal, impondo que o servidor
público faça a autenticação e ateste ter sido o documento assinado em sua
presença.
4.- Também na esfera Municipal, com o Decreto n°
49.356, de 31.03.2008, ficou assentado que não se exigiria reconhecimento de
firma ou autenticação das cópias dos documentos apresentados se o servidor
público pudesse desde Jogo aferir com segurança sua autenticidade.

5.- Em artigo de lavra da Presidente da ANOREG-SP,
Df

Patrícia

André

de

Camargo

Ferraz,

ficou

demonstrado

que

a

desburocratização está latente, todavia, não se pode descurar da segurança das
transações e dos atos praticados, in http > \\'\\\\ .cunjur. co lll.br 7()( )l)-;lhrll)/ bllrocrm.:ia-l1ecçs s ari ~l-gmillll i r-s cgu ranca- .}t( )s.

6.- A As oeiação dos Registradores Imobiliários de
São Paulo - ARISP que tem demonstrado vanguarda no atendimento ao usuário
em geral, e em especial, ao Poder Judiciário permitindo o tráfico célere dos
documentos

digitais,

disponibilizou

formulários

de

requerimentos,

http:// ww\V.arjsp.com .br .. c O nleudo.asrx. ·!ldseC(h )= 5&id~Llh ~ L'C i ll F I ,

em

lO

que

aconselha que se o documento for assinado na presença do atendente não se
exija o reconhecimento de firma.

7.-

Considerando

que

se

o

usuário

assmar

o

requerimento na presença do atendente que tem a possibilidade de verificar sua
identificação através dos documentos que lhe são apresentados, temos que a

fo

1"':
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segurança que a legislação busca estará assegurada, e sena formalismo
exagerado exigir nessa situação o reconhecimento de firma.

8.- Aqui neste Registro, em que pese respeitarmos a
opinião divergente de outros Ilustres Registradores, temos que devemos
prescindir do rigor formal excessivo desde que resguarda a segurança, e por este
motivo dispensamos o reconhecimento de tirma sempre que o usuário
compareça pessoalmente e assme o requerimento na presença de um dos
escreventes

que

atestarão

esse

fato.

Esse

procedimento

não

importa

reconhecimento de firma, aliás, com bem lembrado pelo Colega Requerente, não

é mister do registrador, mas apenas certificação de que a assinatura é do próprio
interessado como resguardo da segurança que o sistema registrário exige.

9.- Para os demais requerimentos que já venham
assinados, exigimos o competente reconhecimento de tirma.

Estas as informações que nos cabia prestar, reiteramos
a Vossa Excelência os protestos do mais elevado respeito, colocando-nos ao
dispor para cumprir o que for

inado.

/
' São Paulo, SP, 07 de oUlubro~d~~

Joelcio
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
SERViÇO DE DISTRIBUiÇÃO DO FÓRUM JOÃO MENDES JUNIOR
SPI - 3.15.1

1ffr\

.~

)

Pça . João Mendes . s/n° - 1° andar - sala 112 - CEP 01501-900 - fone 2171-6375 / 6376

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que foi efetuado o cancelamento do processo nO
100.10.037648-6, conforme determinação de fls . 2. Anexo segue
comprovante.
Em 20 de outubro de 2010 .

.~
1

.

.0J,
-Silmará N é~o
Supervisora de Serviço Substituta
SPI-3.15.1

TJ/SP - COMARCA DE SÃO PAULO
Ficha do Processo

Emitido em : 20/10/2010Págin a: 1 de 2

Processo: 0037648-59.2010 .8.26.0100
Dados do Processo
Classe
: Pedido de Providências
Assunto pri : Registro de Imóveis
Cadastram : 08/1 0/20 10
Valor da Aç : R$ 0,00
Data do V : 08/10/201 O
Recebimen : 07/10/2010
Volumes
:1
Outro Núme : 100.10.037648-6
Localizaçã : No Cartório
Situação
: Cancelado
Promotor
: Não informado
Ma.gistrado : Carlos Henrique André Lisbôa (3)

Vara
1a Vara de Re istros Público

istro de Imóveis

Movimentação (Ultimas 5 movimentações)
Data
Movimentação / Complemento
20/10/2 Cancelada a Distribuição (movimentação exclusiva do distribuidor)
Conf. despacho do MM. Juiz de Direito de 18/10/1 0 (fls. 2).
20/10/2 Recebidos os Autos do Distribuidor local
19/1 0/2 Remetidos os Autos para o Cartório Distribuidor Local para Distribuição
C. 1430 p/ Cancelamento da distribuição
Tipo de local de destino: Cartório da Distribuição
Especificação do local de destino: Cartório da Distribuição
08/10/2 Distribuídopor Direcionamento (movimentaç_ão exclusiva do distribuidor)
Localizaçoes Físicas
Data
Localização Física
20/10/2 No Cartório
19/10/2 No Cartório
19/10/2 No Cartório
13/10/2 No Cartório
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Processo n. 100.10.034382-0
Pedido de Providências
52 Oficial do Registro de Imóveis de São Paulo

MM . Juiz de Direito,

.... J,
'O}

Parece-nos, com a devida vênia, que a leitura do parágrafo único
do art. 246, da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que por sua vez repetiu
preceito contido no antigo Regulamento de Registros Públicos de 1939
(Parágrafo único, art. 285, do Decreto 4.857/39), e que exige o reconhecimento
de firma do signatário de requerimento dirigido ao Oficial do Registro de
Imóveis, deve ser feita sob iluminação de novos diplomas legais que tratam
dessa formalidade perante o serviço público em geral, os quais foram editados
em atenção a requerimentos da sociedade e que deram azo a uma nova
dinâmica entre cidadão e Poder Público.
Com efeito, existe uma nova maneira de a Administração
interagir

com

o

público,

não

cidadãos/administrados,

mais

apenas

porém,

ortodoxamente
hodiernamente,

clientes/usuários/consumidores de serviços públicos.
Esse diálogo está relacionado com a construção do Estado de
Bem-Estar Social

e com

a busca

por eficiência, foco

no

cidadão

e

contratualização de resultados e, para alcançar seu desiderato deve prestigiar
critérios de governança destinados a padronizar melhores práticas, visando
patamares de excelência na prestação do serviço público, no caso em tela, o de
registro de imóveis, prestado por delegação do Poder Público.
Não é novidade que a sociedade brasileira tem requerido novos
padrões de desempenho do setor público, aliás, na verdade, este é um
fenômeno global marcado pela quebra de paradigmas na forma da prestação

Fonelfax: 11 3101.4455 . ~. TaballnQuera .40 I Térreo I loJa 01
Centro / cep: 01020-000 I Sao Paulo -3P / ",",",.pr/melrosp.com.br
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VQollôiQil10 lÂWú10 doggotltOgdo serviço público em diversos países, e que, entre nós, tem seu ápice nos
fundamentos e objetivos do Governo Eletrônico (e-Gov) e, de forma aqui
concentrada, na estruturação do registro de imóveis eletrônico (Lei 11.977, de
2009).
Nem é

necessano tecer considerações sobre o contorno

fundamental do Registro de Imóveis, definido desde a Constituição Federal (art.
236) como um serviço público, prestado por outorga do Estado, sob a forma da
delegação administrativa .

o

tema "reconhecimento de firma" , na instância de serviços

públicos, tem sido objeto de apreciação pelos Poderes Públicos, que abdicaram
ao entendimento ordinário então sustentado por justificação histórica e
dogmática, como veremos:

No âmbito federal, de forma expressa dispõem o Decreto n.
63.166, de 26 de agosto de 1968, em seu art. 1º o seguinte:

Art. 1º. Fica dispensada exigência de reconhecimento de firma em qualquer
documento produzido no País quando apresentado para fazer prova perante
repartições e entidades públicas federais da administração direta e indireta.
Esse

preceito

foi

mantido

no

Programa

Nacional

de

Desburocratização de 1979 (Decretos 83.740 e 83.936, ambos de 1979), bem
como na chamada "Carta de Serviços ao Cidadão", expressa no Decreto 6.932,
de 11 de agosto de 2009, assim dispondo seu art. 9º:

Art. 9º. Salvo na existência de dúvida fundada quanto à autenticidade e no caso
de imposição legal, fica dispensado o reconhecimento de firma em qualquer
documento produzido no Brasil destinado a fazer prova junto a órgãos e
entidades da administração pública federal, quando assinado perante servidor
público a quem deva ser apresentado.

No plano estadual, por todas as orientações normativas já
editadas, é de ser mencionado o Decreto Estadual n. 52 .658, de 23 de janeiro de
2008, que explicitamente introduziu medidas desburocratizantes na recepção
de documentos no âmbito da Administração Pública do Estado de São Paulo,
cujo diploma é inaugurado com os seguintes preceitos:

Fone/Fax: 11 3101.4455 - R.: TabarlnQuera 140 / Térreo I loJa OI
Centro /cep: 01020-000 / São Paulo - SP / wwwpr/me/rosp.com.br
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g'QOUBlQillO JhOÚ10 do~ g(ll1to~Art. 1º. Fica vedada, na recepção de documentos por órgãos e entidades da
Administração direta, autárquica e fundacional, a exigência de reconhecimento
da firma ou a autenticação da cópia.
Art. 2º. O disposto no artigo 1º deste decreto não se aplica quando haja
determinação legal expressa em sentido contrário.

b
J

# 19. Na hipótese de que trata o "caput" deste artigo, o servidor deverá proceder

ao cotejo, respectivamente, com a cédula de identidade do interessado ou com o

respectivo documento original e, somente se houver dúvida fundada, exigirá o
reconhecimento da firma ou a autenticação da cópia.

No âmbito do Município de São Paulo, pelo Decreto Municipal n.
49.356, de 31 de março de 2008, 1 ficou vedada a exigência de reconhecimento
firma e à autenticação de cópias de documentos apresentados pelos cidadãos
em órgãos e entidades da Administração Municipal direta, indireta, autárquica
e fundacional, como didaticamente expressa seu art. 1Q :

Art. 19. Os órgãos e entidades da Administração Municipal direta, indireta,
autárquica e fundacional não poderão exigir, no ato de recebimento de
documentos, a autenticação de suas cópias e o reconhecimento de firmas, salvo
nos casos expressamente previstos em lei e neste decreto.
Ressalvadas as hipóteses em que a Lei expressamente exigir
reconhecimento de firma, bastará a apresentação de documento original com
fotografia, devendo o servidor municipal analisar a equivalência entre as
assinaturas; em caso de dúvida, será exigido o reconhecimento da firma.
#

19.

# 2 9 . O servidor municipal deverá exigir a apresentação do documento original

para verificar sua correspondência com a respectiva cópia nas situações em que a
obrigatoriedade de fornecimento de cópias autenticadas decorrer de previsão
legal ou se houver dúvida fundada quanto à autenticidade do documento.

Evidentemente, referidos atos têm o condão de desburocratizar o
aparelho estatal, tornando-o mais ágil, ao tempo em que valoriza a cidadania,

1

Este decreto regulamentou a lei Municipal 14.029, de 13 de julho de 2005, que dispõe sobre

proteção e defesa do usuártio do serviço público do Município de São Paulo.
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CCJQauSiQulO Jhaú10 dos gall~ogna via da universalização do acesso aos serviços públicos e da melhor qualidade
no padrão de atendimento ao consumidor desses serviços.

Ainda nessa linha, a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que
instituiu o Código Civil brasileiro, possibilitou em seu art. 225 que:

Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos
e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou
de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não
lhes impugnar a exatidão.
Parece-nos que com esse dispositivo, nossa legislação passou a
prestigiar o princípio da verdade documental, que considera o documento como
verdadeiro, até que provem o contrário. Aliás, efetiva sinalização nesse sentido
é o disposto no art. 38 da Lei 8.952, de 13 de dezembro de 1994, que alterou
dispositivos do Código de Processo Civil, e que determina em seu artigo 38 o
seguinte:

Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou
particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do
processo, salvo... ".

Em idêntico sentido, dispõe o Código Civil, ao tratar dos
requisitos para validade do instrumento particular de procuração, em seu artigo
654:

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração por
instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.
# lº. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado,

a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com
a designação e a extensão dos poderes conferidos.
# 2º. O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração

traga a firma reconhecida.

4
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desde já que a apreciação dos requisitos para recepção de um requerimento
instruído com documento hábil para as averbações na matrícula, deve atender
a razoabilidade e a expectativa depositada na fé pública do Registrador.

A razoabilidade aqui, segundo o nosso entendimento, determina
que nos diversos órgãos do setor público, haja uniformidade de tratamento ao
cidadão, pena de levá-lo a um estado de irritação, descontentamento e de
desconfiança quanto à legalidade e fiabilidade dos órgãos onde seus interesses
triangularam .

Parece-nos que à medida em que os Poderes Federal, Estadual e
Municipal harmonizaram seus procedimentos, há, efetivamente, também, certa
justificação para procedimento simplificado de apresentação de requerimento
no Registro de Imóveis e, sempre que o requerente seja pessoa conhecida do
Registrador, ou que seja identificado como o próprio, mediante apresentação
do original de sua cédula de identidade, ou documento equivalente, e firme o
requerimento na presença do Registrador, ou de seu preposto, desnecessidade
de reconhecimento de sua assinatura por tabelião de notas.
Em caso de dúvida fundada, por óbvio que o Registrador exigirá o
reconhecimento da firma do signatário em Tabelião de Notas da Comarca da
Capital.

Deve ser ainda reconhecido que a averbação terá seu lastro
efetivo na força probatória material do documento que lhe dá suporte, e não no
requerimento formulado, já que este tem simples função de atender a rogação
perante o Registrador, cuja rogação, na maioria dos casos é satisfeita por
simples solicitação verbal e apresentação de título.

Por fim,

peço vênia

a Vossa

Excelência para transcrever

importante ensinamento do ilustre Desembargador do TJSP Mário Antonio
Silveira, in Registro de Imóveis: Função Social e Responsabilidade, São Paulo:
RCS Editora, 2007, p. 103:
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"Além da função delegada do oficial registrador desenvolver-se,
como já visto, em torno dos princípios da legalidade e da boa-fé, da
ética e da moral, seu comportamento firma-se no bom senso e na
lógica do razoável como forma de não comprometer um dos
fundamentos básicos do direito, a dignidade do homem ... ".

Esta é nossa manifestação e fazemos com o máximo respeito e
acatamento, prontificando-nos a prestar outras, se Vossa Excelência entender
ainda necessárias.
São Paulo, 18 de outubro de 2010.

J~~ ~
O ARAÚJO DOS SANTOS

~

~

1º Oficial de Registro de Imóveis
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Décimo Quarto Oficial de Registro de Imóveis da Capital
Ricardo Nahat - Oficial
Eunice dos Santos Bomfim - Substituta

Excelentissimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 19. Vara de Registros Públicos

Ref. Processo n° 100.10.034382-0 - Pedido de Providências.

"

/

Requerente: 50 Oficial de Registro Imobiliário de São Paulo.

o
........

14° Registro de Imóveis, por seu Oficial infra assinado, em

cumprimento ao r. despacho de fls., vem, respeitosamente, a esse d. Juizo, informar
o que segue.

Postula o Senhor 5° --Oficial registrador a presente representação,
buscando uniformizar o critério que possa servir de base para todos os registradores
da Capital, relativamente aos requerimentos apresentados por interessados, visando
averbar na matrícula do imóvel qualquer ocorrência que, por qualquer forma, altere
o registro, fundamentado no § único, do artigo 246, da Lei 6.015 / 73, que exige o
reconhecimento de firma no requerimento apresentado.

Segundo o Oficial postulante, fiado em depoimentos de pessoas
que se utilizam dos serviços registrais, alguns cartórios têm aceitado a comprovação
de identidade do requerente no balcão do registro, mediante a exigência da
apresentação de documento de identidade do interessado.

Este 14° Oficial registrador
exige, em todos os requerimentos, o
,
reconhecimento da firma do

intere~sado,

não o exigindo apenas nas declaraçóes de

primeira aquisição no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e, em casos
excepcionais, no caso do postulante ser idoso ou gestante em estado adiantado de
gestação, com dificuldades de locomoção, casos em que o cartório abre mão do
reconhecimento das firmas, aceitando no balcão a comprovação da identidade do
Rua Jundiaí. nO, 50,7° andar - São Paulo - SP -,ÇEP. 04001- 140 - Te!.: (11) 3885-6891
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requerente, mediante a apresentação de seu documento de identidade, tendo em

vi~ta que a maioria dos documentos apresentados são trazidos por despachantes ou
" motoboys com titulos dos encomendantes.
Ressalte-se que \lltimamente as partes têm se mostrado
ansiosas e com pressa ("boom imobiliãrio"), pressionando o Cartório para relevar
algumas exigências como esta, o que demonstra o acerto do Senhor 5° Oficial
registrador em pedir a uniformização do tema.
Estas as informações que, de momento cabe prestar a Vossa
Excelência, a quem são

reno~ados

os protestos de profundo respeito e elevada

consideração:

outubro de 2 .010.

1

/

Oficial

2099989
':-;0 •

TRIBl · .~ D
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DESPACHO
Processo nO'

100.10.034382-0 - Pedido de Providências
5° Oficial do Registro Imobiliário de São Pau lo

. Requ ren te :

,/
Conilusão.
E;,n'l ' 28,.o<J:Lp I O. faço estes Jut o conc lusos ao MM . Jui z Ou lavo Henrique Breta Ma rzagã .
' u.
'\ c>'" . esc
.E
., su bs.

\

\

\

VISTOS .

'ão foi determinado s ig ilo nestes autos. As imo risque-se a anotação" segredo de
itça" da autuação .
Manifestem -se os demais Oficiais de Registro de Imóve is em IO dias . Para
imprimir celeridade. remeta-se o feito à Ari p para in timação sim ultânea .

j

LI

I nt.

São Paulo. 28 de setembro de 20 10.

Ou tavo Henri que Breta Marzagão
Juiz de Direito

RECEBIMENTO

Em ._~Q. .... de ..•• _~ºs.

. . . . ._.

de .~J.r.1.12.,

recebi estas autos1Sf:
..•••••••• _ •..•................•...
. . . . . . . . . . 111.111 . . . . . . r~.

................. ............ ." ~

:.I -, ~ ti

Eu, ....... _ ..... ~ ••..•..•.•.•
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Sérgio Jacomino, Registrador
Ao' ,celen ,

S; ,il10 Senl-,o,

Dr , GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO,

M M . Juiz de Direito Co rr egedor-P ermane nte dos
,R egi stros Prediais de São Pau lo - Ca pita l.
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SÉRGIO JACOMINO, 52 Ofi cial do Registro Imobiliário de Sã o Paulo, vem representar a Vossa 0 S:;:~1
pro blem as enfrentados na lide diuturna deste Registro para que, pos t ermos do art 30, XIV, da Le i
8.935, de 1994, possa esse R, Juízo bai xar a no rm a técni ca que ju lgar adeq ua da pa ra o caso a seg uir
indicado,
No exercício regular das-atividades de qualificação dos títulos apresentad os, te m os exigido o
reconhecim en to das firmas daqueles que postulam averbações no Registro. Para os casos de
averbação de casamento, de se paração, de divórcio, de canl..ela r"ento de hipoteca etc. temos
exig id o o reconhecimento da firma do subsc ri tor.
O fundamento legal para a exig ência repousa no art. 246, § único da Lei 6,015/1973:
Mt 246 - Além dos caso s exp ress am ente in dicados no it em 1I do artigo 167, se rão averbadas na ma tricu la
as sub- roga çõe s e outras oc orrên c'as que, por qualqu er modo, alterem o regi stro.
Parágrafo [In ico - As averbações a que se reterem os itens 4 e 5 do inciso 11 do ar!. 167 serão fe itas a
requ erim ento dos interessados , com firma reco nhecida, instruído com docu men to com probató rio
fornecido pe la auto ri dade comp et en te. ( .. .)

Os itens 4 e 5 do inciso II do art. 167 da Lei rezam;
Art. 167, 11, a averbação :
4) da mu dança de denom inaçã o e de numeração dos prédios, da edificaç ão, da re construção , da
demolição, do des membram ento e do lote amento de imóveis ;
5) da alteração do nom e por casa ment o ou por desq uite, ou, ainda , de outras ci rcun stâncias i que, de
./
qual quer modo, te nham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas;
/
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Sérglú Jacomino, Registi a00r
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fo r ali sta Ja q e outros ca rtor ,os dô Cô pita l não procedem da m esm a man eira , ge rando ,
compreen sive lm ente, um a insa tisfaç ão m uit o grande .
Segund o pu de apu rar, fia do nos depo im entos dos uten t es insatisfeitos, al guns cart órios t êm
aceita do a comprovação da iden ti da de do r eq uerente d iret am ente no balcão do Regi st ro, med ia nt e
a ex igênc ia de apre se nt ação do documento de ide ntida de do post ul ante.
Nã o pos so afirm ar que efet ivam ente esse s cartórios procedam de ssa forma , nem é esse o
esco po de sta re prese nt ação, Busca-se, si mplesm ente, um critér io para unifo rm ização de
pro ce dimen t os,
Para não de ixar passar a op ort unidade, go staria de expressar o nosso partic ular po nto de vista,
Tenh o exigido o reconh eci me nto de fi rm a dos requ erentes base ad o s no dis pos iti vo lega l
ind icado. O Registra dor não est á investido da atribuição es pecífica de autenticar as firmas dos
re queren tes - nem está apa ratad o para t anto - nos pre cisos termos do art. 7 2 , IV, da Lei 8. 935, de
1994. Al ém disso, não se gu ard am em arq uivo os ele men tos que f und amenta ram essa atuação
no tar ial het erodox a.
Não se pode descu rar de um aspecto relevante nestes t em pos di fíceis: co mo nunca a
Corre gedoria -Perma ne nte apre ciou tantas denu ncias de f alsid ade doc umental como agora . Para se
vis lum bra r o pan orama que hoje se aprese nta, basta acessar o site Koll emata - jurisp rud ên cia
sel ecionada, numa pes qu isa sin ge lJl
Encerro esta representação declarando que sou bastante sensível às transforma ções que o
t rá fico dos negócios jurídico no mundo m oderno impõe. Estou aberto para as mud anças que
pos sam representar facili dade s e conforto para os utentes, sem descuida r, contudo, da segurança
que deve presidir todo o procedi mento regis tral,
Requeiro a Vossa Excelência q ue possa ouvir os meus colegas, se assi m enten d€ r, estabelecendo
o critério uniforme que possa servir de base para todos os Cartórios sob a R. C:jrT2g edoriaPe rmanente .
Aprese nto a Vossa

celência os protestos de elevad a estima e consideraçao,

Sã o Paulo, 31 d agosto de 2010.

SÉRGIO JACOM IN ; (
Registrador,
', ,----
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CONCLUSÃO

I

, Aos 13 de setembro de 2010, faço estes autos
conclusPhao Dr. Gustavo Henrique Bretas
MarzaQã~, JUiâ de Direito da 1a Vara de Registros
Público . E '

I

Isabel, esc.

\

\

Vistos.

1 - Distribua-se , registre-se , autue-se pela
Corregedoria Permanente, como pedido de providências .
Após, conclusos .
Int.
São Paulo , 13 de setembro de 2010

Gustavo Henn

tas Marzagão
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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Primeira Vara
Registros Públicos da Capital, Corregedor Permanente dos
Registros de Imóveis

dé'~
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Processo nO 100.10.034.382-0
Pedido de Providências
Requerente: 5° Oficial de Registro de Imóveis

I

J:;

GEORGE TAKEDA, 3° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, em
atendimento à determinação contida nos autos do processo epigrafado, vem, com o devido
acato, perante Vossa Excelência manifestar-se na forma que se segue,
A questão do reconhecimento de firmas como estatuído no art, 246, § 1°, da Lei
nO 6.015/73, redação dada pela Lei nO 10.267, de 29/0112001, se interpretada e aplicada
literalmente leva, em certas situações, a uma falta de coerência lógica que causa
perplexidades e motiva desentendimentos entre os usuários e os prestadores dos serviços
registrais. É exatamente por isso que a presente iniciativa é de ser louvada visto que um
procedimento uniformizado evitaria maiores desgastes no futuro .
11"',)
(]l

Com efeito, o parágrafo primeiro do art. 246 da LRP se refere especificamente ~
aos itens 4 e 5 do inciso TI do art. 167 da lei, ou seja, quanto às averbações:
-'
-"

'(4) da mudança de denominação e de numeração de prédios, da
edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento
e do loteamento de imóveis;

:

l.f1
Ol

2H 11
--I

5) da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou,
ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham
influência no registro ou nas pessoas nele interessadas;"

.- "

.r:n
("D

t .. '

Os dois itens citados referem-se a situações de natureza totalmente diversas {rI
que levam ao intérprete da lei a indagar se a expressão "com firma reconhecida" do
dispositivo interpretado deve ser aplicada a todas as situações delineadas nos itens 4 e 5, ou,
diversamente, somente nas sit~es em que, devido à sua natureza intrínseca, o
reconhecimento de firma for um dos requisitos essenciais à segurança jurídica do ato.
O art. 217, da LRP, ao dispor que o registro e a averbação poderão ser
provocados por qualquer pessoa mitigou o princípio da rogação por permitir que qualquer
um, portanto um título que autoriza o ato, requerer a sua prática perante o registrador. A
título de exemplo, imagine-se um caso em que a Municipalidade promove a renumeração
dos prédios de uma rua. Neste caso, é indubitável que a publicidade da renumeração
contribui para uma maior segurança jurídica do fólio real visto que a sua ausência poderia

"

..

,
'

,

3° REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO
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causar erro no resultado de buscas feitas a partir do endereço atualizado do imóvel. Caso
típico de aplicação do art. 217 em que qualquer pessoa pode solicitar a averbação da
numeração atualizada. A aplicação literal do art. 246, § 1°, leva à conclusão de que, se
alguém pretender tal averbação, seria necessário apresentar requerimento com sua firma
reconhecida, acompanhada de uma certidão do órgão municipal competente também com a
firma reconhecida. De plano, a segunda exigência, firma reconhecida na certidão municipal ,
seria inviável porque a Municipalidade de São Paulo emite certidão por processo
informatizado sem qualquer assinatura. Também teria pouca utilidade o reconhecimento de
firma no requerimento porque esse poderia ser subscrito por qualquer pessoa. A finalidade
do reconhecimento de firma é segurança jurídica na identificação correta do subscritor
mediante verificação feita pelo notário. Nos casos em que a validade do requerimento
independe da identidade da pessoa que o assina, o reconhecimento de firma pouco
contribuiria para a segurança do ato.
Para outros casos, como de loteamento ou desmembramento, em que a
identidade do requerente é um dos elementos de qualificação do título em face de o ato
somente poder ser requerido pelo titular do direito real, o reconhecimento de firma seria
essencial.
Assim, há, em princípio, duas classes de situações, a primeira em que qualquer
pessoa pode requer a prática do ato registral, situação em que a qualificação se limita ao
título em si, qual seja a de se verificar se o mesmo é hábil para produzir os efeitos
desejados, a outra, mais restrita, são as situações em que o ato pretendido somente pode ser
requerido pelo titular do direito, caso em que a qualificação do título envolve o exame da
legitimidade ativa do requerente. Sendo uma das finalidades dos serviços notariais e de
registro a garantia da segurança dos atos jurídicos como preconizado no art . l° da Lei nO
8.935/94, seria mais adequada a adoção de uma interpretação teleológica do art. 246, § 1°,
da LRP no sentido de que a expressão "com firma reconhecida" se aplica somente às
situações em que a qualificação do título envolve a verificação da identidade de quem
firma o documento.
Nestes termos,
P. Deferimento.
São Paulo, 7 de outur20 1O
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MERITíSSIMO JUIZ:

Cumprindo o r. despacho de fls . 13,
nos autos supracitados, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que,
nesta serventia , é exigido

° reconhecimento , por notário, da firma de quem

requer a averbação.

Reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e respeito.
novembro de 2010

Oficial

macs

R1

9° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO - SP
Francisco Raymundo - Oficial
~

~J

Referência:

•

Processo nO 100.10.034382-0 - Pedido de Providências

-

Requerente: 5° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo.

\

MM. Juiz Corregedor Permanente,

O 9° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, por seu substituto,
atendendo ao despacho de 28 de setembro de 2010, vem, respeitosamente ,
informar que, nos casos das averbações previstas nos itens 4 e 5 do artigo 167,
inciso li , da Lei 6.015/73, aceita a comprovação da identidade do subscritor do
requerimento através a apresentação do seu documento de identificação pessoal, no
original, ao atendente do cartório, que extrai cópia da identidade apresentada.
A cópia do. documento extraída pelo atendente do balcão tramita junto com o
requerimento, permitindo ao escrevente responsável pela qualificação dos títulos o
cotejo da assinatura e a confirmação da identidade do seu subscritor. Além disso ela

é digitalizada junto com o requerimento e os documentos que instruíram o ato, o que
possibilita consultas posteriores .
Vale esclarecer, ainda, que esta Serventia continua exigindo os documentos
que instruem os pedidos desses gêneros, tais como, certidões de registro civil,
certidões municipais, certificados de regularidade de edificação ou auto de
cOl1clusão de obras, no original ou em cópia autenticada por tabelião de notas.
Em que pese a respeitosa e jurídica alegação do Ilustríssimo Doutor Sérgio
Jacomino, ne sentido de que a Lei de Registros Públicos exige o reconhecimento da
firma do subscritor nos casos ora discutidos (§ 1° do artigo 246), é de se levar em
conta,

também,

a

produção

legislativa

federal

e

estadual

direcionadas

à

desburocratização no acesso aos serviços públicos. Cita-se, por isso, a o Decreto
Federal nO 6.932, de 11 de agosto de 2009, e o Decreto do Estado de São Paulo nO
52.658, de 23 de janeiro de 2008.
Sendo o que cumpria informar, aproveita-se a
protestos de respeito e cooperação.

/

'

São Paulo, 18 de

22000 1·noOOO · OR' O
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Rua Augusta, 1058 - Cerqueira C
- EP: 01304-001 - Fone: (11) 3258-8188 - www.9risp.com .br
Funcionamento de segunda à sexta-feira , das 9:00h às 16:00h.
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
I" VARA DF REGISTROS PÚBLICOS
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DECISÃO

o
~
Q)
()

Processo nO:
Requerente:

0034382-64.2010.8.26.0100 - Pedido de Providências
5° Oficial do Registro Imobiliário de São Paulo

e
Q.
a

Q)

ê
.[>
.S

CONCLUSÃO:
Em I I. I 1.2010, faç
Bretas Marzagão.

. autos conclusos ao MM . Juiz de Direito, Dr. Gustavo Ilenrique
. esc ., subs.

VISTOS.

Cuida-se de pedido de providências formulado pelo 5° Oficial de
Registro de Imóveis que solicita de. ta Corregedoria Permanente a elaboração de norma
técnica visando un iformizar o critério a respeito da necessidade ou não de se exigir
reconhecimento das firmas daqueles que postulam averbações no Registro de [móveis.

t\duz, em suma, que a necessidade de se reconhecer a firma do
subscritor decorre do art. 246, parágrafo único, da Lei na 6.015/73, mas que tem recebido
reclamações dos usuários porquc outros Registros de Imóveis não procedem da mesma
maneira, isto é, têm aceitado a comprovação da identidade do requerente diretamente n
balcão do Registro mediante a apresentação do documento de identidade do postulante.
Alega, ainda, que o Oficial de Registro de Imóve is não está investido da atribuição
especifica de autenticar as firmas dos

requerent~s

(art. 7°, IV, da Lei n° 8935/94 ) nem está

aparatado para tanto. Por fim, destaca que o reconhecimento da firma constitu i importante
fator de segurança a evitar ralsidades documentais.

Foram ouvido ' os demais Oficiais de Registro de Imóveis (fls. 06,
07/09, 10/1 1, 12. 13/ 16, 18, 19,27/29, 33/40,46 ,47/50,52/53,56/6 1,63/64,70/7 1. 73 e
74).

É O RELATÓRIO.
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FUNDAMENTO E DECIDO.

Q

o

Q)

ê

O presente expediente tem por escopo uniformizar o critério quanto à

.E
S
...:

necessidade de se exigir ou não o reconhecimento de firma nas averbações previstas nos
itens 4 e 5, do inciso 11, do art. 167, da Lei n. 6015/73 .

A iniciativa partiu do 5° Oficial de Registro de Imóveis, cUJO
entendimento é o de que reconhecimento da firma em referidas averbações decorre de
expressa determinação legal , qual seja, o art. 246, parágrafo único, da Lei de Regi tros
Públicos.

Foram ouvidos os demais Oficiais de Registro de Imóveis da Capital,
que trouxeram valiosos argumen tos nos dois sentidos.

Os Oficiais que sustentam a necessidade irrestrita d reconhecimento
da firma argumentam que a exigência decorre de texto expresso de Lei, conrere maior
segurnça aos serviços que prestam e que tem amparo na jurisprudência desta Corregedoria
Permanente e na da E. Corregedoria Gera l da Justiça .

De fato, a regra do art. 246, § 1°, da Lei n. 6015/73, diz que:

"As averbações a que se referem os itens -I e 5 do
inciso 11 do art. 167 seriío as feitas (/ requerilllento dos illteressados.
com jirmo reconhecida. instruído cum documento dos illteressados. CUIII
firma reconhecida, instrl/ido com documento comprohatório fornecido
pela autoridade competente. A alleraçtio do nome

sl.Í

poderá ser

averbada quando devidamente comprol'ada por certidão do Registru
~ivil.

"

Exam inada a lei de forma Iiterai e isolada de outras normas, chega-se à
conclusão de que o reconhecimento da firma é realmente necessário em todos os
req uerimetos de averbação nele previstos. Contudo, essa parece não ser a melhor
interpretação, principalmente se levados em conta outros dispos itivos normativos e a
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COMARCA DE SÃO PAULO
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própria finalidade da Lei .

Atento a essas nuances é que o Oficial do 1° Registro de Imóveis, após
tecer importantes considerações a respeito dos novos padrões de desempenh o dos serviços
públ icos, lembrou que o Poder Püblic ,em sua três es feras, Federal, Estadual e Municipal,
tem abdicado da exigência do reconhecimen to de firma nos docume ntos que recebe do
particu lar.

No âmbit Federal, destacou o art. 9, do Decreto n° 6.932/09:

"Salvo na existência de dúvida fundada qual/to à
uutenticidade e no caso de imposit,,'ão legal. fica dispensado o
reconhecimento de firma em qualquer documento produzido no Brasil
destinado a la::er prova j unto a órgãos e entidades da administração
pública federal, quando assinado pPrante o servidor plÍhlico a quem
deva ser apresentado. "

No Estadual, lembrou os arts . I. e 2 .. do Decreto Estadua l 11 . 52.658/08 :

"Artigo

lo

-Fica

I'edada,

na

recepção

de

docllmemos por órgãos e entidades da Administração direta.
autárquica e fundacional. a exigência de reconhecimellto de firmas ou
de autenticaçào de câpias.
Artigo 20 - O disposto no artigo Jo deste decreto
não se aplica quando haja determinação lega! expressa em sentido
contrário.
,~'

lo - Na hipótese de que traIa o "capu!" deste

artigo, o servidor deverá proceder ao calejo, respectivamente. com a
cédula de ide11tidade do interessado ou com o respectivo docul11eílto
original

e.

somente

se

houver

dúvida

fundada.

exigirú

o

reconhecimento da firma ou a autenlicaçüo da cópia. .,

Por fim, na esfera Municipal, e no mesmo sentido, citou o Decreto
Municipal 11 . 49.35 6/08:
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"Art. I ~ Ov órgãos e entidades da Administ/'w('ào
Mun icipal direta. indireta. autúrquica e fimdacionol não poderLio
exigir.

110

alo de recebimento de documentos. u autenticação de suas

cópias e o reconhecimento de firmas. salvo

110.1'

casos expressamente

previsto,\' em lei (' neste decreto.
~.

]" Ressalvadas as hipóteses em que a lei

expressamente exigir reconhecimento deflrma. bastará o apresentaçiio
de documenLo original com f otografia. devendo o servidor municipal
anafisar a equivalência entre as assinaturas: em caso de dúvida
fundada. será exigido o reconhecimento da firma.

§
apresentação
correspondência

do
COIl1

r o

se/Tidor municipal deverá e.ng/Y a

ducumento

origi11al

para

verificar

sua

a respectiva cópia nas situações em que a

obrigatoriedade de fornecimento de cópias autenticadas decorrer de
prel'isão legal ou se houver dúvidafimdada quanto à autenticidade do
docllmento. ..

Nota-se em comum nesses Decretos o escopo do Executivo em
desburo ratizar o aparelho Estatal de modo a faci li tar o acesso do cidadão aos serviços
públicos.

À luz dessa tendência, parece mais atualiLada a interpretação que a
Oficial do 4° Registro de Imóveis conferiu ao § i 0 , do 311. 246, da Le i n. 60 15/73 , isto é,
que o legislador, ao exigir o reconhecimento de firmas, buscou apenas identificar a parte
interessada no regi Iro perseguido, de modo que o registrador precisa apenas se certificar
da identidade do requerente, o ql!e pode ser fcito mediante a apresentação de documento de
identidade oficial. Assim, para as averbações do art. 167, 11, 4 e 5, da Lei n. 6015/73, tem
admitido o requerimento simples, isto é, sem reconhecimento de firma por Tabelião, desde
que seu subscritor o assine no balcão do Cartório, na presença do atendente, e apresente
documento de identidade oficial, cuja cópia ficará microfilmada j unto ao título apresentado
na ocasião.

Importa destacar, nesse particular, a pertinente observação do 10°
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Oficia! de Registro de Imóveis de que o procedimento acima não investe o Registrador na
função de Notário na medida em que não estará reconhecendo a firma do

requerente~

apenas atestando, com base na fé pública que possui, que determinada averbação está sendo
requerida por pessoa comprovadamente identificada.
No que se refere à segurança dos serviços, é mister frisar que as
falsidades
da

em sua grande maioria

averbação~

residem nos documentos que instruem o requerimento

não neste em si que. aliás, tem pOllca influência sobre a perseguida

averbação porque esta é feita à vista dos documentos que in truem o requerimento.

Não se pode perder de vista, ainda sobre esse ponto, a ressalva do 17°
Oficial de Registro de Imóveis no sentido de que os prepostos encarregados de certificar
que o interessado assinou o requerimento na sua presença e que apresentou documento de
identidade ofic ial não necessitam de treinamento complexo por s

tratar de operação

simples e de baixa complexidade.

Portanto. ainda que ausentes os argumentos supra, não seria necessário
grande esforço para se reconhecer que ultrapassaria a lógica do razoável e do bom senso
exigir do usuário que esteja portando documento de identidade oficial, com plena
capacidade de assinar o requerimento na presença do preposto do Oficial, que deixe o
Cartório de Imóveis, se dirija a um Tabelião de Notas, abra (caso não tenha) e reconheça a
firma (o que não é gratuito), para só depois retornar ao Registro de Imóveis e protocolar o
requerimento.

Verifica-se, destarte, que a exigência do reconhecimento de firma por
Tabelião

na hipótese acima delineada

parece ser desnecessária porque além de onerar o

c idadão dificulta seu acesso aos registros públicos.

Some-se a isso o fato de que mesmo o reconhecimento de firma por
Tabel ião não está imune à falsificação, não demonstrando, destul1e, real vantagem em
relação à conferência do documento oficial de identidade feita pelo preposto do Oficial de
Registro de Imóveis.

É certo que, em caso de fundada dúvida sobre a autenticidade do
documento de

identidade apresentado, o Oficial p derá exigir do interessado o
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reconhecimento de firma ou a apresentação de outros documentos.

Sem embargo da hipótcse supra, é mister destacar que diversa será a
solução quando o requerimento for apresentado por terceiros. Nessses casos, o
reconhecimento da firma do subscritor é de rigor, ainda que o terceiro/portador apresente a
via original do docu mento de identidade daquele.

Da mesma forma, o reconhecimento da firma também não poderá ser
dispensado quando con tar de forma expressa nas leis ou atos normativos.

Assim , a despeito do r precedente citado pelo Oficial do 7° Registro de
Imóveis, lavrado em época diversa e anterio r aos Decretos supra que deram novas
diretrize à desburocratização na Admi nistração Pública, pode-se concluir que:

A) para as averbações previstas no art. 167, 11,4 e 5, da Lei n. 60 J 5/73,
não se exig irá o reconhecim ento de firma do suhscritor do requerimento quando este
comparecer pcssoa lmente na Serventia de Imóveis portando a via original de documento de
identidade oficial e o assinar na frente do preposto do Oficial, que ate tará, com base na fé
pública que possui, que a averbação está sendo requerida por pessoa comprovadamente
identificada e providenciará que cópia do documento de identidade apresentado pelo
requerente seja microtilmada j unto ao título apresentado;

B) representado o interessado por advogado, basta o reconhecimento da
tirma do mandante no instrumento de mandato, sendo prescid ível a do mandatário, desde
que possua poderes espccíficos (CG 1.485/99): e

C)

quando

o

requerimento

for

aprese ntado

po r terceiros, o

reconhec imento da tirma do subscritor é de rigor, ainda que o terceiro/portador apresente a
via original do docu mento de identidade daquele.

Posto isso, e nos termos ac ima defin idos, julgo extinto

processo .

A vista da relevância da questão c da necessidade de se uniformizar a
pre tação dos Serviços nas Serventias de Registro de Imóveis, confiro a esta decisão
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caráter normativo.

Dê-se ciência aos Oficia is de Registro de Imóveis e, com cópia desta, à
E. Corregedoria Geral da Justiça

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.e.

ão Paulo, 30 de novembro de 2010.

Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Juiz de Direito
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Cível, Or(a). Gustavo H nrique Br tas Marzagão, pelo presente, encam in ha a Vossa Excelência
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