
574-542-9 

~artier Latin do Brasil 
roaro, 316 - Centro - São Paulo 
: quartierlatin@quartiedatill. art.br 
www.quartierlatin.art.br 

Lação editorial: Vinicius Vieira 

mação: Miro Issamu Sawada 

natical:Thaís Fernanda S. L. Silva 

.pa: Bruno Laguna Paim 

, Cláudia Fonseca (coord.). Moderno 

,iliário, Notarial e Registra!. São Paulo: 

in, 2011. 

lobiliário. L Título 

~ce para catálogo sistemático: 

.. Brasil: Direito Imobiliário 

lOS. Proibida a reprodução total ou parcial. por qualquer meio ou processo, cspc

cos. forogr.ificos, reprográficos, fonogr.ificos, vidcogr'Jficos.Vedada amemoriZ3ç3.0 eI 

10 a inclusào de qualquer pane desta obr.t em qualquer sistema de proccss:uucnto de 

n às Cl1'3.cteristicas gráficas da obra c à sua editoração. A violação dos direitos autorais 

loCódigo Penal), com pena de prisão c multa. busca c apro.'.nsâo c indenizações diversas 

998, Le.i dos Direitos Autorais). 

SUMÁRIO 

M ERCADO IMOBILIÁRlO: SUA EVOLUÇÃO ATÉ A 

E CLOSÃO DO P AT RlMÔNIO DE AFETAÇÃO 

Cláudia Fonseca Tutikian 


João Carfos Brustolin, 13 

1. Considerações iniciais ... ..... ......................... ..... .. , .. .... ..... ...... 13 


2. Sistema F inanceiro de H abitação .. ...... ...... ... ... .. .. .. ......... ... .. 14 


3. Incorporação Imobiliária ........ ...... ... .... ........................ .. .... .. 14 


4. A construção de um novo sistema .. ................ ....... ....... ... .... 15 

4.1. Alienação Fiduciária de Imóveis ............. ..... ........ ....... 16 


4.2. Sociedade de Propósito Específico ............... .............. 17 


5. Patrimônio de Afetação ...... ... .................................. ..... .... .. . 18 

6. Conclusão .. .. ... .. .. ..... .......... .. ... .... ........ ..... .. ..... .... ................. 23 


7. Bibliografia .......... .............. ...... .... ... ......... ...... ... .. ... ..... ........ . 23 


RETIFICAÇÃO DO REGISTRO IMOBlLlÁRlO E 


INOVAÇÔES DA LEI N. 10.931/04 


Elaine Harzheim Macedo 


Ricardo Sehbe, 27 


1. Noções Preambulares ........ ..... ..... ............................. .... ....... 27 


2. Erro do Registro .. .. ..... ... ... .... ... ..... ............. ..... .... ............. .. .. 3 O 


3. Judicialização da Retificação na Lei n. 6.015/73 ...... ... ...... 33 


4. 	Retificação de Registro Imobiliário sob a 


Lei n. 10.931/04 ... ...... .. .. .............. ... ............ ................. .. ... 36 


4.1. Aspectos gerais .................... .. .................................... 36 


4.2. Aspectos Jurídicos .......... .. ................................... .. ...... 38 


4.3. Retificação unilateral e retificação de ofício .... ...... ..... 41 


4.3 .1. Erro evidente (art. 213, inciso I, alínea a) ....... .... . 41 


4.3.2. Indicação ou atualização de confrontações 


(art. 213, inciso I, alínea b) ... ....... ..... ..... ..... ... .... ..... ... 42 


 

 

http:www.quartierlatin.art.br


4.3.3. Alterações de denominação de logradouros 

públicos comprovados por documento 

oficial (art. 213, inciso I, alínea c) ............................. 43 

4.3.4. Retificação que vise à indicação de rumos, 

ângulos de deflexão ou inserção de 

coordenadas georreferenciadas, 

em que não haja alteração das 

medidas perimetrais (art. 213, 

inciso I, alínea d) ....... ........... ...................................... 44 

4.3.5. Alteração ou inserção que resulte de mero 

cálculo matemático feito a partir das medidas 

perimetrais constantes do registro (art. 213, 

inciso I, alínea e) ........................................................ 45 

4.3.6. Reprodução de descrição de linha divisória 

de imóvel confrontante que já tenha sido 

objeto de retificação (art. 213, 

inciso I, alínea f) ........................... ... .... ...................... 45 

4.3.7. Inserção ou modificação dos dados de 

qualificação pessoal das partes, comprovado 

por documentos oficiais, ou mediante 

despacho judicial quando houver 

necessidade de produção de 

outras provas (art. 213, 

inciso I, alínea g) ..... ... ... ....... ... ..... .. ............................ 46 

4.4. Retificação bilateral .... ..... ...... ...................................... 47 


4.4.1. Aspectos gerais .... ........ .......................................... 47 


4.4.2. Instrumentalização da retificação administrativa ... 49 

4.4.3. Concordância e anuência formal 

dos confrontantes ....................................................... 51 

4.4.4. Notificação de confrontantes ........................... .. ... 52 


4.4.5. Notificação dos poderes públicos ................ ....... .. 54 


4.4.6. Impugnações ................ ............ ................. ............ 55 


4.4.7. Apuração de áreas remanescentes ................... .. .. .. 57 


 

 



s de denominação de logradouros 


lprovados por documento 


13, inciso I, alínea c) ............ ..... ... ......... 43 


10 que vise à indicação de rumos, 


eflexão ou inserção de 


georreferenciadas, 


aja alteração das 


:)U modificação dos dados de 


pessoal das partes, comprovado 


ltos oficiais, ou mediante 


licial quando houver 


de produção de 


metrais (art. 213, 


::ad) ............... .... .... ................................. 44 


ou inserção que resulte de mero 


mático feito a partir das medidas 


:onstantes do registro (art. 213, 


~ae) ..... .......... ... ....... ... .. .. .. ....... ... ... .. .... ... 45 


ão de descrição de linha divisória 


nfrontante que já tenha sido 


IDcação (art. 213, 


ea f) ........................................................ 45 


; (art. 213, 


:a g) .... ................................ ... .......... ....... 46 


ilateral ............ ................ ....................... .. 47 


gerais ...................................................... 47 


ltalização da retificação administrativa .. . 49 


mcia e anuência formal 


antes ... ... ..... ...... .... ...... ................... ... .. .... 51 


ão de confrontantes ... ........ ..... ... ....... ...... 52 


ão dos poderes públicos .................... ..... 54 


ções .... ..................... .... .. .. ...... .... ....... .... ... 55 


de áreas remanescentes ................... ...... 57 


4.4.8. Retificação de áreas públicas ... ..... ........................ 59 


4.4.9. Alteração ou estabelecimento de divisas 

por escritura pública ............................. ...... ... ....... ..... 6 O 

4.4.10. D ispensa de retificação ......... ..... ........ ................. 61 


4.4.10.1. Zonas especiais de interesse social ..... ........ 61 


4.4.10.2. Imóveis rurais .. .................................. ... ...... 62 


4.4.11. Diligências do Oficial Registrador .......... ........ ... 64 


4.4.12. Registro de título anterior à retificação .............. 65 


4.4.13. Responsabilidade civil e penal .......................... .. 66 


4.4.14. Custas e emolumentos ....... .. .... ..... ......... .......... ... 67 


5. Considerações Finais ....... .................. ............... ................... 68 


O ARREMATANTE E A PRAÇA: ALGUMAS CAUTELAS 

Gustavo Friedrich Trierweiler 


Patrick de Deus Vàrgas, 71 

1. Considerações iniciais .... ....... ......... ........ .... ......... ....... ...... .... 71 


2. O primeiro passo: a verificação do processo .. .................... .. 73 


3. Os requisitos formais prévios à praça ............... .............. ..... 74 


4. A matrícula do imóvel.. .... .... ............. ..... ................... ...... .... 79 


5. O conteúdo do edital .. ..... .. .. ................. .. ..... .. ................ ..... 82 


6. As divergências entre o imóvel, sua matrícula e o edital ... .. 85 


7. Os ônus do imóvel ...... ... .... .... .. ... ......................... .. ........... ... 87 


8. O credor hipotecário ...... .................................................. ... 89 


9. O imóvel locado .... ........... ........ ..... .............. ... ..... ...... .. ......... 91 


10. O lanço, seu parcelamento e consequências ...................... 92 


11. O preço vil ....... ...... .. .......................................................... 94 


12. As despesas sempre esquecidas ........ .... ............. ..... .... ....... 96 


13. O auto de arrematação, as cautelas imediatas 


e o registro do título ............ .......... ..... .......... .... .............. .... 97 


14. A competência para imissão na posse .. ..... ........................ 99 


15. Considerações finais ....... .. ............. .. ... ..... .... ...... ............ .. 100 


16. Referências bibliográficas .............................. ............. .. ... 101 


 

 



ATA NOTARlAL 

Sandra Maria Gadret, 103 


1. Introdução ........................ .. ....... .... ......... .. ......... ... .......... ... 103 


2. Origem Histórica ... .... .... ................................................... 105 


3. A Ata no Direito Brasileiro .. .. ..... ... .. ..... ........ ...... .... .. ..... ... 105 


4. Conceito .. ..... ........ .......... ............. ...................................... 106 


5. Requisitos para a Lavratura .... .... .. ........... ... .... ... ..... ..... ... .. . 107 


6. Objeto .. .. ...... .. ... ............. ...... ....... .. ... ........ ..... .......... .. ......... 109 


7. Vedação .. .......... ... .. ............ ..... .... .. .......... ...... ............ .......... 111 


8. Natureza Jurídica da Ata Notarial ....... .. ... .... ...... .... .. ... ..... 112 


9. Eficácia ... .......... .. .......... .... ........... .. ............ .. ........... ........... 114 


10. Forma .. ....... .. .... .. ... .... ... ... ..... ... ... ...... ...... .. ...... ... .. ... .... .. ... 115 


11. Conteúdo e Características ..... ..... .......... .. .......... ..... ........ 116 


12. Espécies de Ata Notarial ............ ..... ........ ... ............ ... ...... 117 


13. Ata de Documento Eletrônico ............... ....... ... ... .... ....... 120 


14. Ata como Prova no Processo ...... .. ........... ... ......... ..... ....... 122 


15. Exemplos Práticos ... ... ...... ... .... ... .. ... ..... .. .. ........ ........ .. ... .. 123 


16. Ata Notarial e Escritura Pública .......... ... .... ......... .. ........ 124 


17. Conclusões ....... .... ........ ... .......... ................ .... .. ....... .. .. ...... 126 


Referências .. ... ... ...... .... ....... ............ ...... .. ... ..... ...... ......... ......... 126 


DA CONSTITUCIONALlZAÇÃO DA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL 

H ércules Aghiarian, 129 


Introdução ...... ..... ... .... ............ ..... ...... ... .... .... ..... ......... .......... 129 


A era da constitucionalização do Direito e dos 


direitos em nível de garantias ........................................... 130 


O fortalecimento e a maior atualização do Direito 


privado quando constitucionalizado .......... ..... J ..... .. ...... 135 


A constitucionalização dos conteúdos gerais do Djreito ...... 137 


A inserção da atividade notarial e registral no 


ordenamento constitucional ............................................. 140 


Previsão e topografia da atividade notarial e registral 


na Constituição .... ... ......... ................ .. ......... .. ......... ... ....... 143 


 

 



ATANOTARlAL 

ira Maria Gadret, 103 

.............. ... ............ ........ .......... ..... ....... . 103 


............................ .. .................. .... ...... .. 105 


rasileiro ............................................... 105 


............................................................ 106 

lvratura ............................................... 107 


·............ · .............................................. 109 


·.. · ........................................................ 111 


1 Ata Notarial .................................... 112 


................................. .................... ..... .. 114 


................ ........ .......... .................. ..... ... 115 

terísticas ................................... ........ .. 116 


otarial .......................... .... ................... 11 7 

) Eletrônico ....................................... 120 


) Processo ........................................... 122 

........................................................... 123 


:ritura Pública .................................... 124 

.... .. ................. ................ . ... ......... ........ 126 


............................................................ 126 


:AçÃO DA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL 

ércules Aghiarian, 129 


........ ............ .............................. ... ....... 129 

lização do Direito e dos 


. garantias .. .. .... .......... ......................... 130 

'laior atualização do Direito 


'lstitucionalizado .............. .................. 135 


dos conteúdos gerais do Direito ...... 137 


! notarial e registral no 


itucional ........... ................ .............. .... 140 


............................................................ 143 

a atividade notarial e registral 


A seara constitucionalizada da atividade notarial e 


registral. Uma questão de status jurídico e garantias ........ 152 


Trl?i.Ec:a.ção dos púndpi.os em fac.e da ~ec.uhaúdade 


da atividade delegatária ........ ..................................... ....... 153 


Conclusão ..... ..... .. ........ .... ..... ............................ ..... ... .. .. .... ... .. 161 


F UNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

"CONDOMÍNIO ESPECIAL" 

Fernando de F e C. Smith Filho, 163 


I. Introdução ........... .. .. ...... .................. ...... .. .... .............. .. ... .. .. 163 

11. Características .......... ...... ... .. .................... .... .. .............. ...... 166 


lII. N atureza Jurídica ............................................................ 169 

Conclusões ...................... ...... .... ........... ...... ........ .................... 18 4 


Bibliografia ........... ........ ........................................................ . 186 


.ÂJ\t1BITO NA LEI N° 11.44112007 


o RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL NO 


Luiz Carlos Weizenmann 


Rafael Caduro Farina, 187 


Introdução .. ...... ..................................................................... 187 


1. Breves Comentários sobre as Origens da União 


Estável perante o D ireito Notarial e Registral .... .... ......... 188 

1.1. Aspectos Preliminares ................................... .. .......... 188 


1.2. A Influência das Leis nO 8.971/94 e 9.278/96 ....... 190 

1.3. União Estável no Código Civil de 2002 ...... ....... ..... 191 


1.4. Os Efeitos e a Possibilidade de Escolha do Regime 


de Bens e suas Diferenças do Pacto Antenupcial ..... .... 193 


1.5. Escri turas de União Homoafetiva ............ ........ ......... 19 4 


2. 	A Aplicação da Lei 11.441/2007 perante a 


União Estável ....................................... ........... .................. 196 


2.1. Aplicações perante o Direito Sucessório ................... 197 


 

 

http:p�ndpi.os


2.2. Artigo 19 da Resolução 	3512007 do Conselho 


Nacional de Justiça e sua Aplicação nas 


Escrituras de Inventário ...... .. .. ...................................... 198 


2.3. Aplicações em Partilhas de Dissolução de 


União Estável ...... .. ............................ .................. ........... 199 


2.3 .1. A Possibilidade de Registro do Contrato de 


União Estável no Livro 3 do Registro de Imóveis 


à Luz do Princípio da Concentração ....................... 202 


Considerações Finais .......... ............... .... .... .. ...... .................... 204 


Referências ........... ...................................... ............................ 206 


Os CONFLITOS IMOBILIÁRlOS SOBRE A MESA REDONDA: 


AS VANTAGENS OFERECIDAS PELOS RITOS DA MEDIAÇÃO E 


ARBITRAGEM COMO MECANISMOS ALTERNATIVOS A]URlSDIÇÃO 


Karinne Emanoela Goettems dos Santos, 209 


A cultura do litígio ..................... .. .... .. .. .. ... .. .......................... 209 


A crise da jurisdição e do ensino jurídico ............................. 213 


Da mediação e arbitragem ........ ............................................. 217 


As vantagens para o setor imobiliário .. .................................. 219 


Considerações finais ....... ..... ............ .. ............ ........ ................ 222 


Referências Bibliográficas .... .... ...... .. ... .................. ................. 224 


CONDOMÍNIO EDILÍCIO: QyESTÕES CONTROVERTIDAS 


SOBRE O USO DO CONDOMÍNIO POR TERCEIROS 


Cláudia Fonseca Tutikian 


Eliane Maria Virtuoso, 227 


1. Considerações iniciais ........................................................ 22 7 


2. Noções Gerais sobre Condomínio Edilício ....................... 228 


2.1. A convenção de condomínio ..................................... 230 


3. Estranhos ao condomínio ...... ............................................ 232 


3.1. Estranhos nas unidades autônomas .. .. .. .................... 235 


3.2. Estranhos nas partes comuns .................................... 237 


 

 



Dartes comuns .................................... 237 2.2 . As Principais Modalidades de Publicidade dos 

Direitos Imobiliários Encontradas no Mundo ............. 277 


Resolução 3512007 do Conselho 


.ça e sua Aplicação nas 


rentário ................ ........... ... ................ .. 198 


............................................................. 199 


Partilhas de Dissolução de 


dade de Registro do Contrato de 


no Livro 3 do Registro de Imóveis 


lcípio da Concentração ...... ...... ....... .... 202 


............... ... ............. .... ....... ..... ... .......... 204 


.......... .. ... ............ .. .................... .......... . 206 


t.lECAJ'IISMOS ALTERNATIVOS A]URISDlçÃO 

IOBILIÁRIOS SOBRE A MESA REDONDA: 

!RECIDAS PELOS RITOS DA MEDIAÇÃO E 

I(moela Goettems dos Santos, 209 


... .... ............ .. ... ............. ..... .............. .... 209 


do ensino jurídico ............................. 213 


~em .......... .... .......... ............................. 217 


tor imobiliário .............................. .... .. 21 9 


............................... .... ..... ......... ...... .. ... 222 


lcas ...... .... ............. .. ... .......................... 224 


IILÍCIO: QyESTÕES CONTROVERTIDAS 

DO CONDOMÍNIO POR TERCEIROS 

fudia Fonseca Tutikian 


me Maria Virtuoso, 227 


js ........................................................ 227 


: Condomínio Edilício ....................... 228 


e condomínio ............................. .... .... 230 


nínio ... .. .............. ....... ... ......... ..... .... .. .232 


unidades autônomas .. ........................ 235 


3.3. Estranhos e os boxes de estacionamento ... ... .. ...... ..... 23 9 


4. Conclusão ... ... ...... .. ......... ............... ..... .......... ..... .. ...... ..... ... 244 


5. Bibliografia .. ........... ....... ......... .. ...... ........ ............... ........... . 244 


ANOTAÇÕES SOBRE A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA: 


UMA BUSCA PELA DIVULGAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 


D ESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO 


Gustavo Friedrich Trierweiler 


Rodger G. D e Almeida, 245 


1. Considerações iniciais ......... ... ............................................ 245 


2. Apresentação e abrangência do art. 615-A ao CPC ......... 248 


3. A aplicabilidade e os efeitos da medida ........................... . 251 

4. O excesso nos casos de averbação premonitória ................ 259 


5. Procedimento prático ........... .......... ... ...... .. ......... ....... ........ 262 


6. Adequações procedimentais ainda necessárias .................. 264 


7. O projeto do novo Código de Processo Civil .................... 266 


8. Considerações finais ........ ... .......... ................. .... .... ............ 267 


9. Referências bibliográficas ........ ........ ................. ................. 269 


O R EGISTRO DE IMÓVEIS COMO INSTRUMENTO PARA A PROTEÇÃO 


E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO 


Sandra Maria Gadret 


Bianca Sant ' Anna Della Giustína, 273 


1. Introdução ...... .......... ...... ...... .. ....................................... .. .. 273 


2. Implementação de Sistemas Registrais Sólidos: 


Instrumento para Garantir a Saúde do Mercado 

Imobiliário Interno e Internacional .......... ....... ..... ...... .. ... 274 


2.1. Necessidade de Implementação, Manutenção 


ou Aperfeiçoamento dos Sistemas Registrais 


Imobiliários para Assegurar e Possibilitar o 

Desenvolvimento do Mercado Imobiliário ..... .......... .... 274 


 

 



3. 	Princípios Estruturantes da Atividade Registral: 


Garantia de Segurança nas Transações Imobiliárias ........ 280 

3.1. Princípios da C1,Ialificação, da Legalidade 


e da Disponibilidade .......... ... .. ............ ...... ...... ...... ........ 281 


3.2. Princípio da Inscrição .......... ......... .............. .............. 281 


3.3. Princípio da Publicidade ..... .. ................................... 2 82 


3.4. Princípio da Presunção de Validade dos 


Atos e da Fé Pública ............. .. .. .. .......... ........ ................ 282 


3.5. Princípio da Prioridade .... .. .. .. .. .... ......... .. .................. 282 


3.6. Princípio do Trato Sucessivo ou da Continuidade ..... 283 


3.7. Princípio da Especialidade Objetiva e Subjetiva .. .... 283 


3.8. Princípio da Territorialidade ................. .. .... .. .......... .. 284 


4. 	Ampliação do Papel Desempenhado pelo Registro de 


Imóveis: Fortalecimento do Mercado Imobiliário ........... 284 


4.1. Concentração de Todos os Dados Relativos 


ao Imóvel em sua Matrícula .......................................... 285 


4.2. Rapidez no Acesso às Informações Constantes 


da Matrícula e Precisão de seus Dados ......................... 287 


4.3. Unificação das D isposições dos Códigos 

de Normas Estaduais ........ .. .... .. .. .. .. .. ...... ....................... 289 


Considerações Finais ... ... ....... .... .. .. .... .. ........... ... ... .. ............... 291 


Referências ....................... ...... .................. .... .... ....... .. ....... ...... 294 


 

 




