D I E G O K Ó S M I R A N D A - Oﬁcial Interino

Prezado Cliente,
A gestão do Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis
mudou. A cartilha do registro está disponível de forma a orientá-lo.
No entanto, caso ainda existam dúvidas registrais, conte com o
auxílio de nossos funcionários ou acesse www.segundooﬁcio.com.br.
É sempre um prazer atender você.

CARTILHA DO 2º OFÍCIO R.I
Mais transparência e respeito por você.
A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE IMÓVEIS
Breve Histórico
O Registro de Imóveis pode ser conceituado como o cadastro jurídico da
propriedade do Brasil. Tem por ﬁnalidade o assentamento e arquivo de
atos relativos a direitos reais imobiliários ou a estes equiparados por Lei.
Por meio do registro é que se constituem a propriedade e os demais
direitos reais imobiliários. Sobre a eﬁcácia constitutiva do registro
imobiliário, estabelece o Código Civil:
“Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por ato
entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247) salvo os casos
expressos neste Código” (art. 1.227)
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do
título translativo no Registro de Imóveis.
“§1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua
a ser havido como dono do imóvel.” (art. 1.245).
Aí está a importância do Registro de Imóveis. O efeito constitutivo
do registro pode ser considerado como a viga mestra do sistema
registral imobiliário brasileiro.
O NOVO 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELÉM
O 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém do Pará está de casa nova.
Inaugurada em 25 de outubro de 2016, na gestão Diego Kós Miranda e
com o esforço do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em oferecer um
serviço de qualidade, nossa nova sede está situada em plena Avenida
Brás de Aguiar, endereço de fácil localização e acesso na cidade de
Belém. Adequada para portadores de necessidades especiais, com
estrutura mais ampla e moderna e estacionamento próprio.
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Visando o bem estar e a excelência na prestação dos serviços registrais,
aumentamos a quantidade de nossos guichês de atendimento de três para
oito, mais que o dobro da sede anterior. Além disso, nossa nova sede
possui aproximadamente 700 m² de área total construída, totalmente
adaptada ao serviço e estruturada para atender o crescimento da cidade
pelos próximos anos, oferecendo aos usuários um espaço que realmente
atenda as suas necessidades, compatível com o respeito que merecem e
com o nível dos serviços que o Estado através do Poder Judiciário e das
serventias extrajudiciais deve oferecer ao cidadão, com a devida
dignidade, cuidado e conforto.
As novas instalações estão rigorosamente dentro dos padrões de
excelência exigidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O 2º Ofício de Registro de Imóveis está de portas abertas para recebelo(a) em suas novas instalações, na Avenida Brás de Aguiar n. 621,
Bairro de Nazaré, CEP 66035-415, Belém do Pará; com horário de
funcionamento ao público das 9 às 15h.
A missão da nova gestão:
‘‘Disponibilizar serviços registrais com a máxima segurança jurídica,
imparcialidade, transparência e eﬁciência, dispondo de proﬁssionais
capacitados, tecnologia avançada e, respeitando acima de tudo, o
indivíduo, as partes, o meio ambiente e a ética de nossa sociedade."
Área de competência
A atual competência territorial do 2º Registro de Imóveis abrange:

2º Oﬁcio R.I

1º Oﬁcio R.I
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Para sua maior conveniência, mapeamos a cidade de Belém
digitalmente.
Acesse nosso site e digite o endereço de seu imóvel para saber se o
mesmo faz parte de nossa circunscrição imobiliária.
TABELA DE EMOLUMENTOS
Nossos valores são praticados de acordo com a Tabela de
Emolumentos Notariais e Registrais do TJ/PA.
Saiba os valores dos serviços desejados sem precisar sair de casa.
Acesse: www.segundooﬁcio.com.br
LEMBRE-SE: É PROIBIDA A COBRANÇA DE TAXA DE
URGÊNCIA OU QUALQUER ESPÉCIE DE TAXA DE
FACILITAÇÃO PELOS NOSSOS SERVIÇOS (Art 31, inciso III,
Lei n.º 8.935/1994)
PRAZOS REGISTRAIS
Regra Geral: 30 (trinta) dias
Excetuados os casos especíﬁcos regrados em lei ou por força de decisão
judicial, o prazo geral de 30 (trinta) dias para exame, qualiﬁcação e
devolução do título, com exigências ou registro, será contado da data
em que ingressou na serventia e terá dinâmica temporal própria.
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Ÿ

1º Será de 15 (quinze) dias o prazo para qualiﬁcação do título.

Ÿ

2º No caso de qualiﬁcação positiva, o ato será praticado até o 30º
(trigésimo) dia da data do protocolo.

Ÿ

3º Caso a qualiﬁcação seja negativa, as exigências assinaladas
deverão ser satisfeitas pelo interessado no prazo que restar entre a
data da notiﬁcação e o termo ﬁnal dos 30 (trinta) dias, contados da
data do protocolo, sob pena de cessação de seus efeitos.

Ÿ

4º Superadas as exigências apresentadas, o oﬁcial disporá, para ﬁns
da prática do ato perseguido, de todo o período que restar entre a data
do cumprimento das solicitações por parte do usuário e o transcurso
dos 30 (trinta) dias, assegurado ao registrador, em qualquer
hipótese, o prazo mínimo de 5 (cinco) dias para a tomada da
providência requerida, independentemente do trintídio
mencionado no caput deste artigo.

Regras Especiais:
Ÿ

Registros das Cédulas de Crédito Comercial (Lei nº 6.840, de
3.11.1980, art. 5º, c/c Decreto-lei nº 413, de 9.1.1969, art. 38), Rural
(Decreto-lei nº 167, de 14.2.1967, art. 38) e Industrial (Decreto-lei nº
413, de 9.1.1969, art. 38): 3 (três) dias úteis;

Ÿ

Registros das Cédulas de Crédito Bancário e Imobiliário (Lei nº
10.931/2001, art. 52): 15 (quinze) dias;

Ÿ

Registro do Contrato Particular celebrado no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação – SFH (Lei nº 4.380, de 21.8.1964, art. 61,
§ 7º): 15 (quinze) dias;

Ÿ

Registro do Contrato Particular de Alienação Fiduciária (Lei
9.514/97): 15 (quinze) dias;

Ÿ

Registro da incorporação imobiliária (Lei nº 4.591, art. 32, § 6º e
Lei nº 6.015, de 31.12.1973, art. 237-A, §2º ): 15 (quinze) dias para
fornecimento do número do registro ou exigências;

Ÿ

Registro de parcelamento do solo (Lei nº 6.015, de 31.12.1973, art.
237-A, §2º ): 15 (quinze) dias, para fornecimento do número do
registro ou exigências.

5

CHECK LIST REGISTRAL
REGISTRAR
R.1) ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA/ DOAÇÃO/
PERMUTA/ DOAÇÃO EM PAGAMENTO/ ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ÿ
Escritura pública (imóveis com valor acima de 30 vezes o maior salário
mínimo vigente no país, exceto para Promessa;
Ÿ
Imposto de Transmissão ( ITCMD - SEFA para doação e ITBI- SEFIN para
as demais alienações), devidamente pago. E laudo de Avaliação da SEFA
(casos de doação);
Ÿ
Original da Certidão de Resgate de Enﬁteuse - CODEM ( se imóvel foreiro
à CODEM), devidamente pago, com o devido ITBI- SEFIN ou declaração de
não incidência;
Ÿ
Certidões de Interdição e Tutela do(os) vendedor(es) – se pessoa física ( se
não indicado na Escritura Pública);
Ÿ
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federias e à Dívida Ativa
da União e Certidão Conjunta e Débitos Relativos a Contribuições
Previdenciárias do (os) vendedor (es) - se pessoa jurídica e se não indicado na
Escritura Pública;
Ÿ
Certidão de Ônus do imóvel (se não indicado na Escritura Pública), validade
de 30 dias e em original se for de outro cartório;
Ÿ
Certidão Negativa Tributo Municipal- IPTU ( ou declaração expressa de
dispensa pelo adquirente) – se não indicado na Escritura Pública e declaração
de possibilidade de obtenção de CNDT no site do TST (Resolução 3 no CNJ);
Ÿ
Certidão de casamento do (os) adquirente (s) – se não indicado na Escritura
Pública o regime de bens e data do casamento e/ ou existência de Pacto.
Original da Escritura Pública de Pacto Antenupcial (se houver) ou certidão do
Registro do Pacto feita em cartório de imóveis (Lv.3).
R.2) INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM OU
SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA:
Ÿ
Instrumento Particular, pelo menos 3 vias sendo 1 com assinaturas
reconhecidas em cartório de notas (assinatura de 2 testemunhas, sem
reconhecimento, com indicação de CPF);
Ÿ
Imposto de Transmissão (ITBI – SEFIN), devidamente pago;
Ÿ
Cópia autenticada do documento de identidade dos vendedores e compradores
(se Pessoa Física);
Ÿ
Original ou Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento do
(os) adquirente (s). Original da Escritura Pública de Pacto Antenupcial (se
houver) ou certidão do Registro do Pacto feita em cartório de imóveis (LV3 .);
Ÿ
Original ou Cópia autenticada do Contrato social ou Procuração (caso de
Pessoa Jurídica);
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Original da Certidão de Resgate de Enﬁteuse – CODEN (se imóvel foreiro à
CODEM), devidamente pago, com o devido ITBI – SEFIN ou declaração de
não incidência;
Ÿ
Certidão de Ônus (do imóvel), validade de 30 dias e em original se for de outro
cartório;
Ÿ
Certidão Negativa de Tributo Municipal – IPTU (ou declaração expressa de
dispensa pelo adquirente, c/ ass. reconhecida);
Ÿ
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União E Certidão Conjunta e Débitos Relativos a Contribuições
Previdenciárias do (s) vendedor (es), emitidas no site da Receita Federal - (se
Pessoa Jurídica);
Ÿ
Original ou cópia autenticada da Procuração, nos casos em que a pessoa for
representada;
Ÿ
Se for o caso: declaração de primeira aquisição de imóvel residencial,
ﬁnanciada pelo SFH, com assinatura reconhecida (modelo disponível na
recepção).
R.3) ADJUDICAÇÃO/ ARREMATAÇÃO (HASTA PÚBLICA)
Ÿ
Carta de Adjudicação ou Arrematação;
Ÿ
Auto de Adjudicação ou Arrematação;
Ÿ
Qualiﬁcação completa do adquirente (nacionalidade, estado civil, proﬁssão,
RG, CPF e domicílio);
Ÿ
Imposto de Transmissão (ITBI – SEFIN), devidamente pago;
Ÿ
Original ou cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou de Casamento do
(s) adquirente (s) e CPF do cônjuge (se casado) . Original da Escritura Pública
de Pacto Antenupcial (se houver) ou certidão do Registro do Pacto feita em
cartório de imóveis (Lv. 3);
OBS: todos os documentos pode ser apresentados em original ou cópia
autenticada pelo escrivão do feito.
R.4) INVENTÁRIOS
Ÿ
Formal de Partilha , Carta de Sentença ou Certidão do Juízo, que contenha:
termo de compromisso do inventariante e título de herdeiros; avaliação dos
bens que constituíram o quinhão do herdeiro , partilha dos bens; teor da
sentença que homologou a partilha, quitação do imposto e laudo de avaliação.
Ÿ
Qualiﬁcação completa dos herdeiros e dos cônjuges, se houver
(nacionalidade, estado civil, proﬁssão, RG, CPF, e domicílio);
Ÿ
Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD), devidamente quitado, e
laudo de avaliação da SEFA;
Ÿ
Original ou cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou de Casamento do
(s) adquirente (s) e CPF do cônjuge (se casado). Original da Escritura Pública
de Pacto Antenupcial (se houver) ou certidão do Registro de Pacto feita em
cartório de imóveis (LV.3);
*Extrajudiciais (Lei 11.441/07):
Ÿ
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Escritura Pública (atendidos os requisitos da Resolução n° 35/2007 do
Conselho Nacional de Justiça);
Ÿ
Laudo de Avaliação da SEFA (original ou cópia autenticada);
Ÿ
Certidões de Interdição e Tutela ( se não indicado na Escritura Pública);
Ÿ
No caso de cessão onerosa de direitos, será exigido o ITBI – SEFIN;
Ÿ
No caso de cessão gratuita, será exigido o ITCD – SEFA;
Ÿ
Original ou cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou de Casamento do
(s) adquirente (s) . Original da Escritura Pública de Pacto Antenupcial (se
houver) ou certidão do Registro do Pacto feita em cartório de imóveis (LV. 3);
R.5) PARTILHA DE BENS (DIVÓRCIO)
Ÿ
Formal de partilha , Carta de sentença ou Certidão de Juízo (caso não estejam
transcritas, as demais peças: Petição Inicial, Partilha de Bens, Teor da
Sentença que homologou a partilha de trânsito em julgado, via original ou
autenticada pelo escrivão do feito);
Ÿ
Certidão de Casamento contendo a averbação da sentença (original ou cópia
autenticada).Imposto de Transmissão (ITBI – SEFIN), em caso de torna (
excesso de meação), devidamente pago.
Ÿ
*Extrajudiciais (Lei 11.441/07):
Ÿ
Escritura Pública (atendidos os requisitos da Resolução n° 35/2007 do
Conselho Nacional de Justiça)
Ÿ
Imposto de Transmissão (ITBI), em caso de torna ( excesso de meação),
devidamente pago.
Ÿ
Certidões de Interdição e Tutela (se não indicado na Escritura Pública).
R.6) INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO:
Ÿ
Instrumento de Instituição, assinado pelo (s) proprietário (s) , com assinatura
(s) reconhecida (s);
Ÿ
Original ou cópia autenticada da prova de representação (procuração ou
contrato social), se for o caso;
Ÿ
Quadros de áreas (NBR 12. 721), com assinatura do engenheiro reconhecida –
no caso de modiﬁcação ou inexistência de incorporação;
Ÿ
ART- Anotação de Responsabilidade Técnica de CREA/PA relativa aos
quadros.
R.7) CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO:
Ÿ
Instrumento de Convenção de Condomínio , assinado por no mínimo 2/3 das
frações ideias dos condôminos, com assinaturas reconhecidas;
Ÿ
Ata da reunião que aprovou a convenção (original ou cópia autenticada).
R.8) PACTO ANTENUPCIAL:
Ÿ
Escritura Pública de pacto antenupcial (original);
Ÿ
Certidão de Casamento (original ou cópia autenticada).
Ÿ
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R.9) LOCAÇÃO (PARA FINS DE VIGÊNCIA, COM CLÁUSULA
EXPRESSA)
Ÿ
Contrato de Locação, com assinaturas da partes e testemunhas devidamente
reconhecidas.
Ÿ
Prova de representação (procuração ou contrato social), se for o caso.
R.10) CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Ÿ
3 vias de CCB (Cédula de crédito bancário), sendo uma (1) via com todas as
assinaturas reconhecidas.
Ÿ

AVERBAR
AV.1) ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL
Ÿ

Requerimento do proprietário, com assinatura reconhecida;

Ÿ

Certidão de Óbito ou Certidão de Casamento com averbação do divórcio/
separação judicial (original ou cópia autenticada);

Ÿ

Original da Escritura Pública de Pacto Antenupcial (se houver) ou certidão de
Registro do Pacto feita em cartório de imóveis (Lv. 3);

Ÿ

Original ou cópia autenticada da Procuração , nos casos em que a pessoa for
representada;

OBS: se for o caso indicar a qualiﬁcação completa do cônjuge (nacionalidade,
estado civil, proﬁssão, RG, CPF, e domicílio).
AV.2)CORREÇÃO DE NOME OU DOCUMENTOS PESSOAIS
(IDENTIDADE, CPF...)
Ÿ

Requerimento do proprietário, com assinatura reconhecida;

Ÿ

Original ou cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (para
nome),

Ÿ

CPF ou RG (para correção dos respectivos documentos);

Ÿ

Original ou cópia autenticada da Procuração, nos casos em que a pessoa for
representada.

AV.3) CANCELAMENTO DE HIPOTECA/ CAUÇÃO/ CÉDULAS
HIPOTECÁRIAS
Ÿ

Autorização expressa do credor, com indicação da matrícula e ônus a ser
cancelado, com assinatura reconhecida;

Ÿ

Prova de representação do credor (procuração ou contrato social), se for o
caso;

Ÿ

Se for o caso : Mandado Judicial contendo o teor da sentença, com trânsito em
julgado, em via original ou autenticada pelo escrivão do feito.
9

AV.4) ALTERAÇÃO DE NÚMERO PREDIAL/ DENOMINAÇÃO DE
LOGRADOURO
Ÿ

Requerimento do proprietário , com assinatura reconhecida;

Ÿ

Certidão da SEFIN/PMB, que atesta a alteração (indicando a antiga e a atual
numeração/]).

AV.5) DESMEMBRAMENTO/DESDOBRO
Ÿ

Requerimento do proprietário, com assinatura reconhecida;

Ÿ

Planta de localização assinada pelo engenheiro responsável, com assinatura
reconhecida;

Ÿ

Memorial Descritivo da área a ser desmembrada e da remanescente, assinada
pelo engenheiro responsável, com assinatura reconhecida (que conste a
metragem, área, perímetro, ângulos internos, poligonais, esquina mais
próxima, conﬁnantes);

Ÿ

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/PA;

Ÿ

Autorização da Prefeitura, concordando com o desmembramento pretendido.

Ÿ

Habite-se e/ou Laudo de Vistoria Técnica da SEURB/PMB (que ateste que o
imóvel está em condições de habilidade) e Alvará de Obra.

*Construção com área maior que 70,00m²
Ÿ

Requerimento do proprietário, com assinatura reconhecida;

Ÿ

Declaração de Construção ou Reforma e Ampliação, com assinatura
reconhecia do engenheiro responsável (que conste área total da construção,
valor gasto na obra, início e término da construção);

Ÿ

CND/INSS - Certidão Conjunta e Débitos Relativos e Contribuições
Previdenciárias (Receita Federal);

Ÿ

Habita-se ou Laudo de Vistoria Técnica da SEURB/PMB (que ateste que o
imóvel está em condições de habitabilidade) e Alvará de Obra.

AV.6) CONSTRUÇÃO COM ÁREA MAIOR DE 70,00 m²
Ÿ

Requerimento do proprietário, com ﬁrma reconhecida;

Ÿ

Declaração de construção ou reforma e ampliação, com assinatura
reconhecida do engenheiro responsável (onde conste a área total da
construção, valor gasto na obra, início e término da construção);

Ÿ

Habite-se e/ou Laudo de Vistoria Técnica da SEURB/PMB (que ateste que o
imóvel está em condições de habitabilidade);

Ÿ

ART- Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/PA;

Ÿ

CND/INSS – Certidão Conjunta e Débitos Relativos a Contribuições
Previdenciárias (Receita Federal).

OBS: Caso a construção tenha mais de 10 (dez) anos, apresentar certidão de
dispensa de CND/INSS. (Receita Federal)
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AV.7) UNIFICAÇÃO
Ÿ

Requerimento do proprietário, com assinatura reconhecida;

Ÿ

Planta de localização assinada pelo engenheiro responsável, com assinatura
reconhecida;

Ÿ

Memorial Descritivo das áreas individualizadas e da área a ser uniﬁcada,
assinada pelo engenheiro responsável, com assinatura reconhecida (que
conste a metragem, área, perímetro, ângulos internos, poligonais, esquina
mais próxima, conﬁnantes);

Ÿ

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/PA;

AV.8) RETIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS (LEI Nº 10.931/04)
Ÿ

Requerimento do proprietário (atestando, sob as penas da lei a veracidade das
informações), com assinatura reconhecida;

Ÿ

Planta assinada pelo engenheiro responsável e pelos confrontantes, com
assinaturas reconhecidas;

Ÿ

Memorial Descritivo assinada pelo engenheiro responsável e confrontantes,
com assinaturas reconhecidas (declaração do engenheiro atestando, sob as
penas da lei, a veracidade dos dados do Memorial e da Planta );

Ÿ

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/PA;

Ÿ

Laudo Técnico assinado pelo engenheiro responsável, com assinatura
reconhecida;

Ÿ

Certidão de Inteiro Teor (imóvel objeto da retiﬁcação e conﬁnantes);

Ÿ

Declaração da CODEM (informando que não se opõe a retiﬁcação, para que
não haja aquisição indevida de área de seu domínio);

OBS: Outros documentos poderão ser solicitados pelo Oﬁcial, se necessário.
AV.9) AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA /AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO
(ART. 615-A, CPC)
Ÿ

Certidão de Distribuição comprobatória de ajuizamento da execução
(identiﬁcação de partes e valor da causa);

Ÿ

Requerimento com a indicação do imóvel (que contenha o número da
matrícula), com assinatura reconhecida do interessado.

AV.10) CONSTRUÇÃO COM ÁREA MENOR DE 70 m²
Ÿ

Requerimento do proprietário, com ﬁrma reconhecida;

Ÿ

Declaração de construção ou reforma e ampliação, com assinatura
reconhecida do engenheiro responsável (onde conste a área total da
construção, valor gasto na obra, inicio e término da construção);

Ÿ

Habite-se e/ou Laudo de Vistoria Técnica da SEURB/PMB (que ateste que o
imóvel está em condições de habitabilidade);

Ÿ

ART- Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/PA
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AV.11) ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL
Ÿ

Certidão da JUCEPA- Junta Comercial do Estado do Pará

Ÿ

Requerimento do proprietário com ﬁrma reconhecida;

Ÿ

Cópia autenticada do Contrato Social;

AV.12) INCLUSÃO DE ESPECIFICAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL
Ÿ

Requerimento do proprietário com ﬁrma reconhecida;

Ÿ

Memorial Descritivo assinado pelo engenheiro responsável, com ﬁrma
reconhecida;

Ÿ

ART- Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/PA

AV.13) RETIFICAÇÃO DE ÁREA
Ÿ

Requerimento do proprietário com ﬁrma reconhecida;

Ÿ

PLANTA, com assinatura reconhecida do proprietário, conﬁnantes e
responsável técnico com ﬁrma devidamente reconhecida;

Ÿ

Declaração dos confrontantes, de que estão de acordo com as alterações, e que
foram respeitados os limites divisórios e seus direitos na retiﬁcação
pretendida;

Ÿ

Espelho de IPTU com as medidas devidamente corrigidas;

AV.14) DEMOLIÇÃO
Ÿ

Requerimento do proprietário com assinatura reconhecida;

Ÿ

Alvará de demolição, expedido pela SEURB/PMB.

FORMULÁRIOS E REQUERIMENTOS
DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE
Para averbações que de qualquer modo alterem ou acrescentem informações ao
registro existente, deve ser preenchido requerimento o qual deve ser assinado
pelo interessado presencialmente no balcão (apresentando documento de
identiﬁcação) ou trazê-lo já preenchido com ﬁrma reconhecida em Tabelionato de
Notas. Anexar ao requerimento o documento oﬁcial que comprove a alteração ou
inclusão requerida (original ou cópia autenticada).
Os requerimentos/formulários de atos averbatórios estão disponíveis em
nosso site: www.segundooﬁcio.com.br

Primeira aquisição imobiliária e ﬁnanciada no SFH
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Quando se tratar da primeira aquisição imobiliária e primeiro ﬁnanciamento junto
ao Sistema Financeiro de Habitação, esta declaração deve vir mencionada no texto
do documento/contrato.
Se não tiver constado no contrato, pode ser aceita uma declaração avulsa com ﬁrma
reconhecida de todas as partes, sob todas as penas legais.
A existência de imóvel residencial em nome dos compradores impede o
benefício legal de redução de emolumentos e FRJ.

LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR
LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Lei nº 5.529/89 (Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD)
Lei nº 6.094/97 (Emolumentos - Notários e Registradores)
Resolução nº 002/96 -TJE/PA ( Redivisão da área de competência - Belém)
LEGISLAÇÃO FEDERAL
Constituição Federal
Código Civil
Ÿ

Lei Nº 10.931/04 - Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações
imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário,
Cédula de Crédito Bancário e dá outras providências.

Ÿ

Lei Complementar nº 02/99- Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do
Município de Belém.

Ÿ

Lei Nº 8.935/94 - Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo
sobre serviços notariais e de registro (Lei dos cartórios).

Ÿ

Lei Nº 9.514/91 - Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário,
institui a alienação ﬁduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

Ÿ

Lei Nº 8.245/91 - Lei do Inquilinato - Dispõe sobre as locações dos imóveis
urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.

Ÿ

Lei Orgânica do Município de Belém - De 30 de Marçode1990

Ÿ

Lei Nº 7.448/89 - Institui o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI) e dá outras providências.

Ÿ

Lei Nº 7.400/88 - Dispõe sobre as Ediﬁcações no Município de Belém e dá
Outras Providências.

Ÿ

Lei Nº 7.433/85 - Dispõe sobre os Requisitos para a Lavratura de Escrituras
Públicas e dá Outras Providências.
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Ÿ

Lei Nº 6.739/79 -Dispõe sobre a Matrícula e o Registro de Imóveis Rurais.

Ÿ

Lei Nº 6.766/79 -Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras
Providências.

Ÿ

Lei Nº 6.015/73 - Lei dos Registros Públicos.

Ÿ

Lei Nº 5.972/73 - Regula o Procedimento para o Registro da Propriedade de
Bens Imóveis Discriminados Administrativamente ou Possuídos pela União.

Ÿ

Lei Nº 4.591, de 16 de Dezembro de 1964 - Dispõe sobre o condomínio em
ediﬁcações e as incorporações imobiliárias.

Ÿ

Lei Nº 5.741, de 1 de Dezembro de 1964 - Dispõe sobre a proteção do
ﬁnanciamento de bens imóveis vinculdos ao Sistema Financeiro da Habitação.

Ÿ

Lei Nº 11.977, de 7 de Julho de 2009 - Dispõe sobre o Programa Minha Casa,
Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos
localizados em áreas urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de
1941, as Leis nos 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de
1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a
Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências.

Ÿ

Provimento Nº 39/2014 - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

Ÿ

Provimento Nº 47, de 19 de Junho de 2015 - Estabelece diretrizes gerais para o
sistema de registro eletrônico de imóveis.

Ÿ

Provimento nº 001/2004 - TJE - Corrige monetariamente os valores
constantes das Tabelas anexas à Lei Estadual nº 6.094, de 17.12.97, com as
adaptações procedidas pelo Provimento nº 003/2001, de 29 de março de
2001, relativas aos emolumentos devidos pela prática dos atos notariais e de
registro no Estado do Pará.

Ÿ

Provimento nº 002/2004 - TJE - Regulamenta o recolhimento ao Fundo de
Reaparelhamento do Judiciário da contribuição de que trata o inciso XV do
Art. 3º da Lei Complementar nº 21 de 28.02.94, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 042 de 18.12.2002, e dá outras providências.

Ÿ

Provimento nº 003/2004 - TJE - Reajusta o valor do Selo de Segurança relativo
ao reconhecimento de ﬁrma, ﬁxa a taxa de pedido emergencial, e dá outras
providências.

Ÿ

Provimento nº 005/2004 - TJE - Corrige monetariamente os valores constantes
das Tabelas anexas à Lei Estadual nº 6.094, de 17.12.97, com as adaptações
procedidas pelo Provimento nº 003/2001, de 29 de março de 2001, relativas
aos emolumentos devidos pela prática dos atos notariais e de registro no
Estado do Pará.

Ÿ

Provimento nº 001/2006 - TJE - Corrige monetariamente os valores constantes
das Tabelas anexas à Lei Estadual nº 6.094, de 17.12.97, com as adaptações
procedidas pelo Provimento nº 003/2001, de 29 de março de 2001, relativas
aos emolumentos devidos pela prática dos atos notariais e de registro no
Estado do Pará.

ENDEREÇOS E TELEFONES ÚTEIS
Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém
Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Av. Almirante Barroso, nº3089
Bairro: Souza - Belém - Pará - CEP: 66613-710 - Tel:3205-3504/3557
CODEM - Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área
Metropolitana de Belém
Av. Nazaré, 708 - Nazaré, Belém - PA, 66040-145
Telefone:(91) 3084-0725
SEFIN - Secretaria Estadual de Finanças
Av. Pres. Vargas, 180 - Campina, Belém - PA, 66010-000
Telefone: (91) 3073-5315
SEFIN - ITBI
Praça das Mercês n.º 23, esquina com Frutuoso Guimarães – Comércio, 66010-095
SEFA - Secretaria de Estado da Fazenda do Pará
Endereço: Av. Gentil Bitencourt, 2566 - São Brás, Belém - PA, 66063-600
Telefone:(91) 3039-8549
1º Serviço de Registro de Imóveis Dr. Cleomar Moura
Endereço: Tv. Quintino Bocaiúva, 2125 - Campina, Belém - PA, 66053-350
Telefone:(91) 3283-4810
ANOREG - PA - Associação dos Notários e Registradores do Estado do Pará
Endereço: Av. Assis de Vasconcelos, 359 - Campina, Belém - PA, 66010-010
Telefone:(91) 3230-4630
Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Pará -SPU/PA
Av. Senador Lemos, Pass. São Luiz, nº4.700, Sacramento, Bélem/PA, 66.123-650
Telefone: (91) 3222-7173 - Fax 3218-3582
COHAB – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
Rua Gama Malcher, 361 - Souza, Belém - PA, 66610-680
Telefone:(91) 3214-8400
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Av. Dr. Freitas, 2.531, Bairro Marco. Próximo a Av. Almirante Barroso, 66087-812
Telefone: (91) 3216-8800 e Cerimonial (91) 3216-8841 e (91) 3216-8834
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Palácio Antônio Lemos - Praça Dom Pedro II - Cidade Velha, Belém - PA, 66020240 Telefone:(91) 3114-1003
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Horário de atendimento: das 9hs às 15hs

(91)4042-1920 / (91) 3085-9971

