
SOBRE COBRANÇA DE BUSCAS EM CERTIDÕES

A  cobrança  de  emolumentos  para  expedição  de  certidões  é  feita  com  base  na 
Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
com a redação dada pelo Provimento nº 25/2013, a saber:

“2.4.1.4 — O ato de busca poderá ser cobrado  
pelo  Serviço  Notarial  ou  Registral,  
independentemente do valor a ser pago pela  
certidão, conforme itens 05 e 06 da Tabela A 
de Emolumentos, exceto se a parte informar o  
número do ato: a sua data de realização, com 
dia, mês e ano; ou o número de folhas e livro  
onde inscrito o ato a ser certificado.”

As certidões não podem ser expedidas em que antes sejam realizadas buscas nos Livros de 
Protocolo e nos Livros de Registros de Indisponibilidades, em razão do que está disposto na Lei 
de Registros Públicos – 6.015/73, conforme passo a expor. 

O Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais,  visando  regulamentar  a  cobrança  do ato  de  busca  nos  serviços  notariais  e 
registrais, bem como a hipótese de sua dispensa, por intermédio do Provimento nº 
25/2013,  de 9 de julho de 2013,  alterou no Capítulo 2,  seção 4,  o item 2.4.1.4 da 
CNGCE que passou a vigorar com a seguinte redação:

“2.4.1.4 — O ato de busca poderá ser cobrado  
pelo  Serviço  Notarial  ou  Registral,  
independentemente do valor a ser pago pela  
certidão, conforme itens 05 e 06 da Tabela A 
de Emolumentos, exceto se a parte informar o  
número do ato: a sua data de realização, com 
dia, mês e ano; ou o número de folhas e livro  
onde inscrito o ato a ser certificado.”

Antes da referida alteração, assim dispunha o item 2.4.1.4 do Capítulo 2, seção 4:

“2.4.1.4 — O ato de busca poderá ser cobrado  
pelo  Serviço  Notarial  ou  Registral,  
independentemente do valor a ser pago pela  
certidão, conforme itens 05 e 06 da Tabela A 
de Emolumentos.”



Pois  bem,  inicialmente  é  necessário  ressaltar  que  as  certidões  expedidas  pelos  registros 
imobiliários  estão  umbilicalmente  relacionadas  a  um  dos  princípios  vetores  dos  registros 
públicos,  qual  seja,  o  Princípio  da  Publicidade,  pois  que  a  publicidade,  juntamente com a 
segurança,  é  o  cerne  dos  registros  públicos.  É  através  dela  que  as  pessoas  tomam 
conhecimento de tudo que lhes interessa sobre os atos que se encontram arquivados  nos 
registros públicos. 

Em face disso, o legislador impôs aos registradores que a exteriorização formal da publicidade 
seja realizada através de expedição de CERTIDÃO dos atos praticados e arquivados em sua 
serventia, assim dispondo a Lei 6015/73:

Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão  
do  registro  sem  informar  ao  oficial  ou  ao  
funcionário o motivo ou interesse do pedido.

Todavia, para que o oficial de registro expeça certidões dos atos e registros, impõe a lei que 
estes sejam fiéis ao que consta dos seus livros e arquivos, uma vez que a certidão deve ser 
expedida com toda a segurança inerente à publicidade que pretende alcançar.

A Lei dos Registros Públicos, em seu §5° do artigo 19 determina a forma pela qual deve ser 
expedida a certidão, vejamos:

Art. 19.

[...] omissis

§5°. As certidões extraídas dos registros públicos  
deverão  ser  fornecidas  em  papel  e  mediante  
escrita  que  permitam  a  sua  reprodução  por  
fotocópia, ou outro processo equivalente. 

Ocorre que, na prática cotidiana da serventia, a expedição de uma certidão não significa tão 
somente copiar o ato ou o arquivo ali existente e entregá-lo ao interessado. Não é um simples 
ato, tratando-se sim de ato composto da serventia, quiçá, complexo — valendo-nos aqui de 
elementos da teoria dos Atos Administrativos.

Ato Composto porque antes que seja emitida a certidão, é imprescindível a realização de uma 
BUSCA detida dos livros e arquivos.   Somente após essa busca é que o oficial poderá emitir a 
certidão com a segurança que este serviço requer.

Não  se  cogita  aqui  da  possibilidade  da  parte  interessada  indicar  ao  oficial  o  número  da 
matrícula ou do registro, por exemplo, e solicitar uma certidão relativa àquela matrícula ou 
registro.  Em  todo  e  qualquer  caso  se  faz  necessário  uma  busca  prévia  e  esta  deve  ser 
minuciosamente realizada.   E pela realização desse trabalho, obviamente, deve haver justa 
remuneração.

Assim, mesmo que a parte traga a informação do número da matrícula ou do registro sobre a 
qual se requer a certidão, ainda assim o oficial deverá proceder a uma busca sobre possíveis 



atos pendentes de realização e/ou gravames que envolvam a referida matrícula ou registro e, 
caso encontre algum, dela deve fazer constar.

Tal obrigatoriedade de fazer constar nas certidões as posteriores alterações nos registros, é 
imposta no artigo 21 da Lei 6.015/73, não se tratando assim de discricionariedade do oficial, 
nem tampouco de vontade da parte, pois que, ainda que a alteração não seja objeto do pedido 
da parte interessada, essa, por força de lei, deverá constar da certidão.

Vejamos o que dispõe o art. 21, da Lei nº 6.015/73:

Art. 21.

Sempre que houver qualquer alteração posterior  
ao  ato  cuja  certidão  é  pedida,  deve  o  Oficial  
mencioná-la, obrigatoriamente, não obstante as  
especificações  do  pedido,  sob  pena  de  
responsabilidade  civil  e  penal,  ressalvado  o  
disposto nos artigos 45 e 95. (destaquei)

Ensina Walter Ceneviva, em sua obra Lei dos Registros Públicos Comentada, 11ª. Edição, que 
"O oficial não deve se ater às especificações do pedido, pois, responsável civil e penalmente 
pelos  atos  de  seu  cartório,  deve  redigir  as  certidões  no  sentido  de  impedir  que  esses 
documentos deem margem à prática de fraude ou venham a prejudicar terceiros de boa fé."

Portanto,  toda  e  qualquer  alteração  posterior  no  ato,  cuja  certidão  é  solicitada,  deve  ser 
mencionada, mesmo que não requerida pela parte.  Não se admite possibilidade alguma de o 
oficial de registro expedir qualquer certidão sem que seja feita uma busca pormenorizada dos 
seus arquivos, e se houver títulos prenotados para serem qualificados, ou já qualificados e com 
nota de exigências ou suscitações de dúvidas, cujos protocolos não tenham sido encerrados, 
fazer constar a(s) sua(s) existência(s), pois via de regra,  os efeitos dos atos lançados retroagem 
à data do protocolo.

Como já dito anteriormente, não se trata apenas de se entregar uma cópia do ato para a parte 
que a requereu. Cuida-se sim de se certificar a fidelidade do que se encontra ali registrado.

Veja-se um exemplo de quantas buscas devem ser realizadas para que seja expedida uma 
única certidão de inteiro teor da matrícula com segurança:

1) Uma  busca no livro 2 de Registro Geral para que seja analisada 
a matricula em si mesma, com o objetivo de verificar  quais atos 
estão  ali  registrados  e  averbados,  ou  mesmo,  se  há 
determinações judiciais impedindo a emissão de certidões sobre a 
mesma. 

2)  Outra  busca  no  indicador  pessoal,   com  a  finalidade  de  se 
checar acerca de Decreto de indisponibilidade de bens em nome 
do proprietário. 



3)  Outra  busca  no  livro  de  protocolo  diário  para  checar  a 
possibilidade de requerimento de registros e/ou averbações sobre 
aquela matricula, ainda sem a conclusão do serviço, seja porque 
tenha  sido  prenotado  naquele  mesmo  dia,  seja  porque  esteja 
aguardando cumprimento de exigências pela parte interessada ou 
até  mesmo  encontra-se  aguardando  julgamento  e  duvida 
suscitada. 

4) É aconselhável hoje, nos sistemas eletrônicos, que se dê uma 
busca  no  livro  de  direitos  contraditórios,  caso  adotado  pela 
serventia.

5) Busca para verificar existência de prenotação de constrição do 
imóvel  por  determinação judicial,  ainda em fase de registro  ou 
averbação.

Perceba-se que todas essas buscas são realizadas em casos de uma certidão de inteiro teor da 
matrícula,  inobstante,  para  efeitos  de  emolumentos,  em  algumas  unidades  da  federação, 
constar como uma única busca. 

Ressalte-se, ainda, que nas demais espécies de certidões, tais como aquelas por quesitos feitos 
pelas  partes,  ou  naquelas  de  existência  ou  inexistência  de  ônus  e  ações  reais  e  pessoais 
reipersecutórias sobre o imóvel,  ainda há necessidade de se efetuar outras buscas sobre esses 
fatos. 

Vale  lembrar  também  que  se  houver  qualquer  prenotação  referente  àquela  matrícula  ou 
registro, deverá tal fato constar na certidão, ainda que seja ela uma certidão de inteiro teor. O 
fato é que o oficial não pode e não deve expedir qualquer certidão sem que seja feita uma 
minuciosa busca em seus livros.

Importante  afirmar  que  as  certidões  quando  expedidas,  fazem  constar  em  seu  texto  os 
seguintes dizeres: "Certifico e dou fé que dando BUSCA nos livros e arquivos desta serventia,  
verifiquei deles constar que...." essas formas podem variar, porém o oficial, deve informar que 
houve busca, isso faz parte da sua responsabilidade pelo ato, por este respondendo se agir 
com dolo ou culpa.

Assim não fosse, estar-se-ia instaurando inaceitável insegurança ao se permitir a emissão de 
uma certidão  sem busca com seguinte redação: "certifico e dou fé que, SEM PROCEDER A 
BUSCAS  NOS  ARQUIVOS,  expedi  a  presente  certidão,  a  qual  é  copia  fiel  do  registro  aqui 
existente, nela nao inclusos quaisquer requerimentos ainda não concluídos...”.  

Obviamente, por inviável e altamente danoso, não se cogita de tal disparate. Ainda, veja-se 
que neste caso, o oficial, apesar de isento de responsabilidade por possíveis outros atos em 
andamento,  uma vez que não realizou  a  busca,  não estaria  cumprindo sua função com a 
segurança que seus atos requerem.     Por esses e outros motivos, imprescindível a realização 
de uma busca detalhada. 



Por  sua  vez,  a  BUSCA  é  ato  próprio  das  serventias,  sendo  justo  e  razoável,  pois,  que  os 
registradores  recebam os  correspondentes  emolumentos.   A  certidão é  a  formalização  da 
busca realizada. São,  portanto, atos distintos e, a certidão é dependente da busca.   

Inobstante  não ser  gasto material  físico  (papel,  tinta  etc.)  na  realização da  busca,  tal  não 
desvirtua o fato de se tratar de um serviço que demanda tempo e energia de um trabalhador 
capacitado para tanto. Bem assim, a expedição da certidão, por seu turno, além dos gastos de 
ordem física, tais como papel, tinta, selos, energia, impressão e etc., requer a indispensável 
efetuação de minuciosa busca nos livros e registros. 

Assim, NÃO HÁ CERTIDÃO SEM BUSCA.  Ainda que seja uma Certidão Negativa de existência 
de  bens ou de registros.  Em outras  palavras:  "cada certidão corresponde a uma ou mais 
buscas realizadas.”.

Ainda,  não há certidão sem busca porque não pode o Oficial se dar ao luxo de emitir uma 
certidão indiscriminadamente — ou ainda, irresponsavelmente — sem observar  todos os 
atos que envolvem o ato requerido pela parte. 

Ademais, ainda que não se encontre qualquer ato matriculado ou registrado na serventia, o 
oficial deverá expedir uma  certidão negativa, assegurando a formalidade exigida pelos atos 
públicos, até mesmo para que a parte interessada possa se valer de seus direitos, fazendo 
prova com essa certidão negativa.

Dois objetivos foram mirados pelo legislador ao determinar que os registradores fazem jus aos 
atos de buscas, quais sejam, a segurança dos atos e sua publicidade pois, a precisão da busca 
realizada  é que garantirá  a certeza expressa na certidão.   Em segundo lugar,  premia os 
registradores para que mantenham seus arquivos eternamente e em perfeita ordem, pois dali 
sairão as informações sobre seus atos.

Dessa forma, temos a justificativa da equação: Arquivo organizado + Busca Segura = Certidão 
Perfeita.

Destaca-se ainda, o fato de que a manutenção dos arquivos de uma serventia em caráter "Ad 
Eternum" é verdadeiramente muito custosa aos oficiais, ainda que esses arquivos sejam físicos 
ou eletrônicos, pois de uma ou de outra forma, ou de ambas, os custos financeiros dessa boa 
manutenção requer gastos vultuosos.

Historicamente,  o  ato  denominado  “buscas”  serviu  para  tentar  encurtar  esses  custos, 
remunerando, ainda que minimamente o oficial, pela guarda e conservação dos arquivos da 
serventia. 

A Busca não se dá tão somente para que seja encontrado o ato em si mesmo, mas para que, 
através da certidão, seja dado conhecimento à parte interessada de todos os elementos que 
a envolve, inclusive daqueles que ainda não se encontram registrados, mas que a ela digam 
respeito.

Figure-se,  pois,  a  possibilidade  de  que  seja  requerida  cópia  de  uma  certidão  qualquer, 
havendo,  em relação  a  essa,  em sede  de  protocolo,  uma determinação  judicial  de  que  a 



mesma  seja  alterada.  Ora,  nessa  hipótese,  de  inestimável  importância  é  a  realização  de 
minuciosa busca (em todos os livros e, inclusive, junto ao setor de protocolos) a fim de que a 
cópia do ato fornecida ao interessado represente fidedignamente o registro em questão, pois 
que, não sendo assim, estar-se-ia vulnerando irremediavelmente os princípios da publicidade e 
segurança jurídica. 

Assim, destaca-se uma vez mais, que a solicitação de certidão perante os serviços registrais, 
não são atendidos pelo simples ato de emissão da certidão materializada em uma folha de 
papel,  posto que,  a certidão é a penas o resultado da prática de um ato composto, onde 
destaca-se  a  necessidade da  BUSCA,  a  fim de que se  assegure  a  publicidade  e  segurança 
pretendida pelo interessado e exigida do serviço público. 

Nesse quadro, deve-se ter em mente o que estipula o art. 21 da Lei de Registros Públicos:

Art.  21.  Sempre  que  houver  qualquer  alteração  
posterior  ao  ato  cuja  certidão é  pedida,  deve  o  
Oficial  mencioná-la,  obrigatoriamente,  não 
obstante as especificações do pedido, sob pena de  
responsabilidade  civil  e  penal,  ressalvado  o  
disposto nos artigos 45 e 95.

Inquestionável, portanto, que os atos de BUSCA,  de lege lata,  são indispensáveis à correta 
prestação dos serviços notariais e registrais, podendo o Oficial ser responsabilizado civil, penal 
e administrativamente pela imprecisão da informação fornecida.

Desse modo, deve a busca ser remunerada de acordo com a sua realização, individuando-a 
para cada tipo de busca realizada, ainda que seja emitida tão somente uma única certidão, e 
mesmo que a parte haja informado elementos que facilitem a busca, tais como número da 
matrícula, nome das partes, CPF, RG, e outros dados inerentes ao ato. 

Por  conseguinte,  entendemos  que  a  cobrança  de  emolumentos  está  sendo  feita  em 
conformidade  com  o  item  indicado  por  V.  Sa.,  pois  em  conforme  o  próprio  texto  do 

provimento em epígrafe informa que “O ato de busca poderá ser cobrado pelo Serviço  
Notarial ou Registral, independentemente do valor a ser pago pela certidão, conforme 
itens 05 e 06 da Tabela A de Emolumentos (...)”.

Em relação à parte final do item “exceto se a parte informar o número do ato: a sua 
data de realização, com dia, mês e ano; ou o número de folhas e livro onde inscrito o  
ato a ser certificado.”, no Registro de Imóveis, aplica-se para as situações em que são 
solicitadas  certidões  de  atos  praticados  e  que  não  estão  sujeitos  a  alterações 
posteriores,  o que não é o caso dos atos praticados pelo Registro de Imóveis,  não 
obstante outras especialidades de Registros Públicos praticarem atos não sujeitos a 
alterações posteriores.
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Oficiala


