TITULO

Procedimentos do Registro de Imóveis
Apresentação do título e
respectivo pagamento de
custas (artigo 14, LRP)

Lançamento da
prenotação no Livro n.º
01 – Protocolo (artigo
188, LRP)

Qualificação do
título (prazo de 15
dias)

Proceder-se-á ao Registro
no prazo máximo de 30 dias
(artigo 188, LRP e item
6.1.10 da CNGCE)

sim

Positiva?

não

Havendo necessidade de
retirada do título para as
providências a entrega será
feita à requerimento da parte
(item 6.1.11.2 CNGCE)

Em caso de
cumprimento das
exigências

Em caso de omissão
da parte

Procede-se ao
registro

Cancela-se, de ofício,
a prenotação (artigo
205, LRP)

Expedição de nota
devolutiva com as
exigências no prazo de 15
dias (artigo 198, LRP e item
6.1.11 da CNGCE)

Notificação do
apresentante ou
interessado do
conteúdo da nota

Havendo inconformismo por
parte do interessado ou
apresentante, será, a seu
requerimento, suscitada
dúvida ao juízo competente
(artigo 198, LRP)

Tal fato será anotado pelo
oficial no Protocolo (artigo 198,
I, LRP)

Elaboração pelo oficial
das razões da dúvida
(artigo 198, II, LRP)

FIM

Início do prazo para
impugnação (15 dias)

Ocorrendo a impugnação do
interessado, o MP será ouvido
no prazo de 10 dias (artigo
200, LRP)

sim

Impugnou?

não

Remessa, mediante carga,
do título e das razões da
dúvida para o juízo
competente (artigo 198, IV,
LRP)

O oficial dará ciência ao
apresentante dos termos da
dúvida e do prazo de 15 dias
para sua impugnação em
juízo (artigo 198, III, LRP)

Não ocorrendo impugnação
no prazo legal, ainda assim
a dúvida será julgada por
sentença (artigo 199, LRP)

Da sentença poderão apelar
o interessado, o MP e o 3º
prejudicado (artigo 202,
LRP), no prazo de 15 dias
(artigo 508, CPC)

Ouvido o MP será a dúvida
julgada por sentença (artigo
201, LRP)

Transitada em julgado,
a decisão da dúvida
(artigo 203)

Os documentos serão
restituídos à parte, dando-se
ciência ao oficial que cancelará
a prenotação (artigo 203, I,
LRP)

sim

Procedente?

fim

não

O interessado apresentará novamente o
título, com respectivo mandado ou
certidão da sentença, os quais serão
pelo oficial arquivados e desde logo
proceder-se-á ao registro, fazendo-se a
competente anotação no Protocolo
(artigo 203, II, LRP)

