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EDITORIAL

3

Hugo Ronconi
Presidente do Sinoreg-ES

A Lei Federal 9.534/97 instituiu a gratuidade 
dos atos necessários ao exercício da 
cidadania, alterando redações de artigos 
da Lei 6.015/73 e 8.935/94, sendo gratuitos 

os registros de nascimento e óbito, bem como pela 
primeira certidão, inclusive segundas vias para as 
pessoas reconhecidamente pobres.
Em 29/2/2000 foi sancionada a Lei Federal 10.169 
regulamentando o § 2º do artigo 236 da Constituição 
Federal, estabelecendo normas gerais para fi xação de 
emolumentos, dispondo em seu artigo 8º a competência 
dos Estados e Distrito Federal, na forma de compensação 
aos registradores civis das pessoa naturais pelos atos 
gratuitos por eles praticados, conforme estabelecido 
em Lei Federal.
Em 17 de maio de 2001 foi aprovada e sancionada Lei 
Estadual 6.670, que instituiu as contribuições de custeio 
dos atos gratuitos praticados pelos Registradores Civis 
das Pessoas Naturais, criando o Fundo denominado 
FARPEN, assim como modelo de relatórios e 
determinando em seu artigo 6º o ressarcimento dos 
atos praticados por força de Lei ou decorrentes de 
assistência judiciária, ou ainda por solicitação de 
órgãos públicos.
O SINOREG-ES, no exercício de gerenciamento 
fi nanceiro do FARPEN, cumprindo normas da legislação 
vigente, bem como do Conselho Gestor do Fundo, 
tem efetuado os ressarcimentos de todos os atos 
gratuitos praticados desde que demonstrados com a 
documentação comprobatória da gratuidade, com base 
nos recursos que dispõe, observado rigorosamente o 
artigo 9º da Lei 6.670/01.
Após a Lei 9.534/97 várias outras Leis foram 
sancionadas, estabelecendo gratuidades, a exemplo 
da Lei 11.441/2007, que permite aos tabeliães de 
notas a lavratura de escrituras públicas de inventário e 
divórcio, concedendo gratuidade para aqueles que se 
declararem pobres sob as penas da lei; Lei 12.100/2009, 
alterando artigos da Lei 6.015/73, especialmente o 
artigo 110, permitindo que os interessados possam 
solicitar retifi cações de erros em seus registros, 
diretamente nos Cartórios de registro Civil, ouvindo o 
Ministério Público independentemente de pagamento 
de emolumentos. Também o artigo 1.512 do Código 

ATOS GRATUITOS – RESSARCIMENTOS DO 
FARPEN

Civil estabeleceu gratuidade para os casamentos de 
pessoas reconhecidamente pobres, além de várias 
outras.

PROCESOS IRREGULARES SEM RESSARCIMENTO
Para receberem repasses dos atos gratuitos praticados 
é necessário o fi el cumprimento da legislação, 
Provimentos do CNJ e Corregedoria, Ofício Circulares, 
normas do FARPEN etc.
Em nossa Revista nº 41, página 10 e 11, publicamos os 
Provimentos nºs 25, da Corregedoria Geral da Justiça 
de nosso Estado e nº 19 do CNJ, estabelecendo a 
gratuidade em reconhecimentos de paternidade, desde 
que a pobreza seja demonstrada por simples declaração 
escrita assinada pelo requerente.
A Egrégia Corregedoria através do Ofício Circular nº 
14/2012 que publicamos em nossa Revista 43, página 
5, DETERMINOU ao MM Juízes de Direito que ao 
prolatarem suas sentenças especifi quem claramente 
que a parte está amparada pelo benefício da assistência 
judiciária gratuita, bem como fazer constar tal gratuidade 
nos mandados de averbações.
O SINOREG-ES, no gerenciamento fi nanceiro do 
FARPEN, tem oferecido constantes informações 
sobre o assunto, razão pela qual deixa de fazer 
muitos ressarcimentos de atos gratuitos praticados, 
quando não são apresentados os documentos legais, 
esperando que tais fatos não venham a ocorrer, 
solicitando a todos registradores civis que cumpram as 
normas estabelecidas e recebam o que por direito são 
credores. 
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Rodrigo Grobério Borba 
Advogado - OAB/ES 11.017
E-mail: rodrigo@agvadvocacia.adv.br

TIRA-DÚVIDAS jurídico

O presente parecer decorre 
de solicitação feita pelo 
SINDICATO DOS NOTÁRIOS 
E REGISTRADORES DO 
ESPÍRITO SANTO (SINOREG-
ES) que nos pede para opinar 
a respeito da seguinte dúvida 
apresentada por um de seus 
associados, verbis:

“Em 15/10/2008 foi lavrada 
uma escritura pública 
de compra e venda, na 
qual constou a transação 
de dois imóveis rurais 
(duas matrículas e áreas 
diferentes).
Pergunto: hoje as 
partes querem uma 
rerratificação do ato 
para atender o seguinte:
- permanecerá a matrícula 
mencionada no ato 
anterior, porém a área 
transferida será menor;
- o outro imóvel (constante 
em outra matrícula 
mencionada no ato 
anterior) será substituído 
por um imóvel diverso, 
bem como uma área 
maior (uma matrícula que 
não constou na primeira 

escritura);
- a adquirente é uma 
pessoa jurídica que hoje 
foi incorporada;
É possível fazer as 
alterações solicitadas?

À questão formulada pelo 
associado responde-se nos 
termos que se seguem.

Uma vez presentes os elementos 
essenciais do negócio jurídico 
(agente legítimo e capaz, 
objeto lícito, consentimento 
pela manifestação de vontade 
expressada pelas partes diante 
do tabelião, forma prescrita 
e não defesa em lei), este é 
considerado perfeito e acabado, 
somente aceitando correções, 
mediante escritura pública 
de rerratificação, que sejam 
absolutamente necessárias 
para a execução daquilo que 
foi pactuado na origem, sem 
que haja modificação desses 
elementos essenciais. 

Por meio de contato telefônico 
feito com o associado, este 
informou que a escritura 
primitiva foi lavrada no Estado 

da Bahia e não foi levada a 
registro.

Ao que tudo indica as partes 
pretendem fazer um novo 
negócio jurídico: venda de uma 
porção de área menor daquela 
efetivamente transacionada 
com relação a um dos imóveis 
rurais; e permuta quanto ao 
outro por área rural diversa das 
transacionadas inicialmente, de 
maior tamanho. 

Na hipótese, entendo que não 
é cabível a escritura pública 
de rerratificação, pois não ha 
vícios extrínsecos a serem 
corrigidos (nem intrínsecos, 
segundo os relatos); e a 
escritura anterior constitui um 
ato jurídico perfeito e acabado 
que pelo menos em tese vem 
produzindo efeitos desde a 
sua lavratura, não podendo 
por meio de rerratificação seu 
objeto ser modificado da forma 
pretendida.

Assim, quanto à possibilidade de 
rerratificação minha conclusão 
é que no presente caso não é 
possível fazer.

Tabelionato de Notas rerratifi cação
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TIRA-DÚVIDAS jurídico

Com a lavratura da escritura de 
compra e venda não pode haver 
arrependimento por qualquer 
uma das partes após todos os 
requisitos necessários para a 
transação estiverem corretos e 
formalizados. Porém, se ambas 
as partes estiverem de comum 
acordo, existe a possibilidade 
de lavrar uma escritura pública 
de distrato de compra e venda, 
por meio da qual, as partes, 
após terem formalizado o ato, 
desfazem o que foi estabelecido 
anteriormente.

Quando a escritura de compra 

e venda não estiver registrada 
é comum na atividade notarial 
a lavratura dessa escritura 
de distrato visando retornar 
o imóvel na mesma situação 
em que se encontrava. Se já 
foi registrada no respectivo 
Cartório de Registro de Imóveis, 
não poderá mais ser distratada. 
A forma negocial ou será uma 
nova compra e venda, ou se 
tiver sido convencionado na 
escritura anterior poderá fazer 
uma retrovenda.

Diante do exposto, embora não 
seja objeto desta consulta, a 
solução da questão, já que não 

houve o registro da escritura 
primitiva, seria a lavratura de 
um distrato da compra e venda.

Por fim, a última ressalva que 
faço é que o ato de distrato 
de escritura pública de 
compra e venda deve guardar 
correspondência à forma 
exigida para a celebração da 
referida escritura, nos termos 
do art. 472 do Código Civil: 
“O distrato faz-se pela mesma 
forma exigida para o contrato”.

Essas são as breves 
considerações que faço.
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN
DEMONSTRATIVO – MÊS DE JUNHO DE 2013

 

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento fi nanceiro 
do FARPEN, analisou os relatórios e demais documentos remetidos por Notários e Registradores deste 
Estado, correspondentes ao mês de MAIO/2013, aprovando o ressarcimento dos Atos Gratuitos 
Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 594.082,85

Saldo em caixa mês anterior 1.210.418,39

Resgate aplicação CDB em 27/06/2013 - Ressarcimento despesas Registro Civil 5.961,34

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 1.810.462,58

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 449.341,49

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 23.473,96

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 280,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.881,66

4.1 - 2% referente depósito entre 20/05 a 31/05 175,17

5 - Repasse à AMAGES 11.873,66

5.1 - 2% referente depósito entre 20/05 a 31/05 175,17

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 006/2013 5.961,34

7 - Devolução FARPEN recolhido indevidamente 1.286,29

SALDO LÍQUIDO 1.306.013,84

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) (59.408,29)

C.a - 10% referente depósito entre 20/05 a 31/05 (875,87)

SALDO 1.245.729,68

Recebimentos entre 20/06 a 30/06 1.796,58

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.247.526,26

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 60.284,16 (sessenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) 
em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 02 de julho de 2013 .

    

   Hugo Antonio Ronconi
Presidente

FARPEN Prestação de contas
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RECOMENDAÇÃO

Ilustríssimos Senhores Registradores de Imóveis,
CONSIDERANDO que o chamado “registro especial”, 
de que trata o art. 18 da lei 6.766/73, atualmente 
não é exigido para todo e qualquer parcelamento 
solo urbano, conforme inúmeras decisões judiciais 
(CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - Processo CG 
n° 2010/77739 112/2011-E; PROCESSO Nº 2012/95122 
– GUARULHOS, e Proc. 1.493/01:

“Nesse sentido, esta Corregedoria Geral, 
repetidas vezes, fi xou as mesmas diretrizes, como, 
por exemplo, no Processo CG 910/95, onde foi 
ressaltado que a proteção ao adquirente não se 
torna maior a partir da exibição dos documentos 
enumerados no art. 18 da Lei 6.766/79, ainda 
mais tendo em conta que a Lei 7.433/85 e o 
Dec. 93.240/88 exigem, para a lavratura de 
atos notariais, a apresentação de certidões de 
ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas 
ao imóvel, e de ônus real, expedida pelo ofício 
predial competente.
Não se tratando de grande empreendimento, 
inexistindo previsão da realização de obras 
de infra-estrutura, persistindo aprovação 
da Prefeitura Municipal local e sendo 
pequena a quantidade de lotes derivados 
do parcelamento, não há razão plausível 
para, rigidamente, manter a exigência de 
atendimento dos pressupostos do art. 18 da 
Lei 6.766/79.

CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da 
Justiça ES, no mesmo sentido, autoriza a dispensa 
do chamado registro especial em determinadas 
situações, conforme artigos 1.204 e 1.241 do Código 
de Normas.
CONSIDERANDO que o Registrador imobiliário é 
detentor de autonomia funcional bastante, quando 
do exame de cada caso concreto, para afastar os 
casos em que a aplicação do art. 18 da lei 6.766/79 
se mostra desnecessário, autonomia esta amplamente 
reconhecida pela doutrina e jurisprudência:

“Nos desmembramentos, o ofi cial, sempre 
com o propósito de obstar expedientes ou 
artifícios que visem a afastar a aplicação 
da lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

 RECOMENDAÇÃO SINOREG-ES Nº003/2013
Desdobro/Desmembramentos não sujeitos ao registro especial constante do 
artigo 18 da lei 6766/79.

cuidará de examinar, com seu prudente 
critério e baseado em elementos de ordem 
objetiva, especialmente na quantidade de 
lotes parcelados, se se trata ou não de 
hipótese de incidência do registro especial. 
Na dúvida, submeterá o caso à apreciação 
do Juiz Corregedor Permanente.” (Processo 
CGJ 1.208/98 – Parecer 464/98-Comarca de 
Sorocaba).
Nesse diapasão, anotam Vicente Celeste Amadei 
e Vicente de Abreu Amadei:
Segundo a jurisprudência administrativa 
dos Juízos Corregedores do Estado de 
São Paulo, haverá dispensa do registro de 
desmembramento (bastando a averbação 
prevista no artigo 167, II, nº 4, da Lei 6.015/73), 
quando não houver razão jurídica para o exigir 
por desnecessidade de tutela urbanística e de 
proteção dos adquirentes de lotes quanto à 
liquidez do domínio e à segurança do negócio 
(Como Lotear Uma Gleba, Ed. Universidade – 
SECOVI, S. Paulo, 2001, págs. 9/10).

CONSIDERANDO que a lei Estadual n. 7.943/2004, 
que dispõe sobre o parcelamento do solo para fi ns 
urbanos, a exemplo da lei 6.766/79, trata de casos em 
que o registro especial é medida indispensável para a 
tutela urbanística e a proteção dos futuros adquirentes 
dos lotes;
CONSIDERANDO que, neste sentido, o legislador 
estadual entendeu por bem o Ministério Público ser 
ouvido nos processos de registro de loteamento e 
desmembramento, independentemente de existência 
de impugnação de terceiros, conforme artigo 39 da lei 
7.943/2004:

Art. 39. Os Ofi ciais de Registro de Imóveis, no 
atendimento do artigo 19 da Lei Federal nº 
6.766/79, deverão abrir vistas dos autos, no prazo 
referido no citado artigo 19, obrigatoriamente, 
sempre ao representante do Ministério Público, 
independentemente da existência de impugnação 
de terceiros que, se oferecida, merecerá o 
processamento estabelecido em lei.

CONSIDERNADO que a citada lei, como não poderia 
deixar de ser, ao não regular os casos excepcionais, 

JULHO_2013.indd   7 16/07/2013   15:05:19



8

RECOMENDAÇÃO

obviamente trata somente daqueles em que o 
parcelamento do solo se submete ao chamado registro 
especial.
CONSIDERANDO que, neste sentido, o exame 
prévio da legalidade da documentação pelo Ministério 
Público só se justifi ca quando, quer seja pelo vulto 
do empreendimento, quer seja pela quantidade dos 
lotes, faz-se necessária uma maior tutela urbanística 
e a proteção dos futuros adquirentes dos lotes, o que 
não se verifi ca inicialmente nos casos de mero 

desdobro ou desmembramentos de pequeno porte 
(não sujeitos ao registro especial).
RESOLVE:
RECOMENDAR aos Ofi cias de Registro de Imóveis 
do Estado do Espírito Santo no sentido de que o 
procedimento estabelecido no artigo 39 da lei 
7.943/2004 não se aplica para os casos de mero 
desdobro ou averbações de desmembramento em 
que o registro especial de que trata o artigo 18 da 
lei 6.766/79 não é exigido.

CONSIDERANDO a jurisprudência está praticamente 
uniforme no sentido de que a Arrematação em Juízo 
confi gura forma originária de aquisição de propriedade, 
ou seja, inexiste relação jurídica entre o arrematante e 
o anterior proprietário:

Registro de Imóveis - Dúvida julgada procedente 
- Negativa de registro de carta de arrematação 
– Imóvel onerado com hipoteca decorrente de 
cédula de crédito rural – Garantia vencida e 
não cancelada – arrematação de imóvel em 
hasta pública – Forma originária de aquisição 
de propriedade – Inexistência de relação jurídica 
entre o arrematante e o anterior proprietário do 
bem - Incidência de norma expressa do art. 59 
do Decreto-Lei 167/67 apenas nas alienações 
voluntárias – recurso provido. (APELAÇÃO CÍVEL 
N° 9000001-37.2012.8.26.0315, da Comarca de 
LARANJAL PAULISTA)

CONSIDERANDO tal entendimento, em razão da 
própria gênese da forma originária de aquisição, 
podemos inferir que inexiste qualquer existência e 
vínculo jurídico com os fatos tributários ou com o sujeito 
tributário:

O executado, antigo proprietário, tem relação 
jurídico-tributária com o Fisco, e o arrematante 
tem relação jurídica com o Estado-juiz. 5. 
Assim, é que a arrematação em hasta pública 
tem o efeito de expurgar qualquer ônus 
obrigacional sobre o imóvel para o arrematante, 
transferindo-o livremente de qualquer encargo ou 
responsabilidade tributária. 6. Recurso especial 
desprovido.” (Grifo meu.)(REsp 1.059.102/RS, 
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 
3.9.2009, DJe 7.10.2009.)

RECOMENDAÇÃO SINOREG-ES Nº004/2013
Arrematação – Forma Originária de aquisição de Propriedade

CONSIDERANDO, ainda que a jurisprudência 
administrativa recentemente entendeu que a 
apresentação de CNDs para o registro de arrematação 
confi gura sanção política:

REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida inversa 
julgada improcedente – Impugnação parcial das 
exigências formuladas pelo Ofi cial – Circunstância 
que torna prejudicado o julgamento da dúvida 
inversa e impede o conhecimento do recurso – 
Carta de adjudicação – Apresentação de CND do 
INSS e da Receita Federal – Autorizada a dispensa 
por confi guração de sanção política – Nova 
orientação do Conselho Superior da Magistratura 
– Recurso não conhecido, com observação 
(Apelação n° 0013693-47.2012.8.26.0320, da 
Comarca de Limeira).

CONSIDERANDO que o próprio INSS também dispensa 
a apresentação de tal documento, conforme IN RFB 
971/2009:

Art. 407. A apresentação de CND, ou de CPD-EN, 
é dispensada, dentre outras hipóteses:
VIII - nos atos relativos à transferência de bens 
envolvendo a arrematação, a desapropriação de 
bens imóveis e móveis de qualquer valor, bem 
como nas ações de usucapião de bens móveis 
ou imóveis nos procedimentos de inventário e 
partilha decorrentes de sucessão causa mortis;

RESOLVE:
RECOMENDAR aos Ofi cias de Registro de Imóveis do 
Estado do Espírito Santo no sentido de dispensar a 
exigência de comprovação de regularidade fi scal em 
relação ao anterior proprietário nos casos envolvendo 
Arrematação e desapropriação em hasta Pública. 
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A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) rejeitou recurso no qual os recorrentes pretendiam 
manter a condição de avós registrais paternos de uma 
criança. Eles questionavam o resultado de uma ação 
negatória de paternidade movida pelo próprio fi lho, que 
pediu a desconstituição do registro de nascimento do 
menor por não ser seu pai biológico. 

O vínculo biológico foi afastado por exame de DNA, 
motivo pelo qual as instâncias ordinárias admitiram a 
alteração do registro, à falta de confi guração do vínculo 
socioafetivo entre o pai registral e a criança, à época com 
dois anos de idade. O juízo de primeiro grau determinou 
a substituição do nome do pai registral pelo pai biológico, 
com a consequente exclusão do nome dos supostos 
avós paternos do registro de nascimento – no caso, os 
recorrentes. 

Os supostos avós defenderam na Justiça a 
possibilidade de compor o polo passivo da ação negatória 
de paternidade, alegando representar interesses do 
menor, bem como possuir patrimônio sufi ciente para 
benefi ciá-lo no futuro. De acordo com a Terceira Turma 
do STJ, não é possível tal intervenção quando não há 
interesse jurídico que a justifi que. 

O pedido dos avós registrais se apoiou no artigo 
1.615 do Código Civil, que dispõe que qualquer pessoa, 
tendo justo interesse na causa, pode contestar ação de 
investigação de paternidade. Sustentaram que deveriam 
ter sido intimados de todos os atos do processo, por 
serem avós legais da criança, com a qual estreitaram 
laços afetivos, e pediram o reconhecimento, no caso, de 
litisconsórcio necessário. 

O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal (TJDF) entenderam que não havia 
interesse jurídico dos pretensos avós na demanda, mas 
apenas interesse econômico e moral, insufi cientes para 
determinar a formação do pretenso litisconsórcio.

Dignidade da pessoa humana
O artigo 227, parágrafo 6º, da Constituição veda 

qualquer discriminação relativa à fi liação, atribuindo 
ao fi lho o direito de ver em seus registros a aposição 
dos nomes verdadeiros dos pais. E o artigo 1.601 
do Código Civil dispõe que “cabe ao marido o direito 
de contestar a paternidade dos fi lhos nascidos 
de sua mulher, sendo tal ação imprescritível”. 

Segundo o relator do recurso especial no STJ, ministro 
Villas Bôas Cueva, a legitimidade ordinária ativa da ação 

Legitimidade da ação negatória de paternidade compete ao 
pai registral e não admite sub-rogação dos supostos avós

negatória de paternidade é exclusivamente do pai, pois 
a ação protege direito personalíssimo e indisponível, 
conforme o disposto no artigo 27 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), não comportando a sub-
rogação dos avós. 

O relator aponta que apenas excepcionalmente 
se admite a legitimidade do Ministério Público e de 
quem tenha legítimo interesse de intentar a ação de 
investigação de paternidade, de acordo com o artigo 2º, 
parágrafos 4º e 5º, da Lei 8.560/92. 

Interesse do menor
A solução do caso, para o ministro Villas Bôas Cueva, 

deve levar em conta o interesse do menor. Para tanto 
considerou “inerente à dignidade humana” a necessidade 
de que os documentos “refl itam a veracidade dos fatos 
da vida”.

“É consectário da dignidade humana que os 
documentos ofi ciais de identifi cação refl itam a veracidade 
dos fatos da vida, desde que a retifi cação não atente 
contra a ordem pública”, disse o relator. “O princípio 
da supremacia do interesse do menor impõe que se 
assegure seu direito ao reconhecimento do verdadeiro 
estado de fi liação, que, no caso, já é voluntariamente 
exercido pelo pai biológico”, acrescentou. 

No caso, o pai biológico compareceu aos autos para 
concordar com a alteração do registro e o menor não 
fi cou indefeso durante a instrução processual, tendo sido 
representado pela mãe e pelo Ministério Público durante 
a tramitação do processo. O tribunal de origem afastou a 
paternidade socioafetiva do pai registral, por reconhecer 
a ausência de estreitamento de vínculos afetivos com a 
criança cuja fi liação biológica foi descoberta logo após a 
separação do casal. 

A relação de parentesco, segundo o ministro Cueva, 
se estabelece entre sujeitos aos quais são atribuídos 
direitos e deveres. “Estando ausentes vínculos afetivos 
ou sanguíneos, não há como estabelecer paternidade à 
força”, concluiu o ministro.

Reconhecida a fi liação por meio da demanda 
declaratória de paternidade, o nome do verdadeiro pai, 
com indicação dos legítimos avós, bem como a alteração 
do sobrenome do fi lho, devem ser averbados na certidão 
de registro do menor. 

O número deste processo não é divulgado em razão 
de sigilo judicial

Coordenadoria de Editoria e Imprensa - STJ
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A Medida Provisória nº 619/2013, publicada no DOU 
de 7.6.2013 e retifi cada em 10.6.2013, alterou os prazos 
dos penhores agrícola e pecuário previstos no Código 
Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 

O art. 14 da MP dá nova redação ao art. 1.439 do 
Código Civil, que passa a ter o seguinte teor: “O penhor 
agrícola e o penhor pecuário não podem ser convencio-
nados por prazos superiores aos das obrigações garan-
tidas”. Com essa alteração, nos estados em que havia 
decisões judiciais impeditivas, os cartórios de Registros 
de Imóveis podem voltar a registrar penhor agrícola e 
pecuário em cédulas de crédito rural e/ou quaisquer ou-
tras cédulas. 

Outra mudança é no Decreto-Lei nº 167, de 

MEDIDA PROVISÓRIA ALTERA OS PRAZOS DOS PENHORES 
AGRÍCOLA E PECUÁRIO

O art. 1.439 do Código Civil Brasileiro passa a ter nova redação
14/02/1967, que dispõe sobre os títulos de crédito rural. 
Com a Medida Provisória, o art. 61 e parágrafo único têm 
nova redação: 

“Art. 61. O prazo do penhor rural, agrícola ou pecuá-
rio, não excederá o prazo da obrigação garantida e, em-
bora vencido o prazo, permanece a garantia, enquanto 
subsistirem os bens que a constituem. 

Parágrafo único. A prorrogação do penhor rural, inclu-
sive decorrente de prorrogação da obrigação garantida 
prevista no caput, ocorre mediante a averbação à mar-
gem do registro respectivo, mediante requerimento do 
credor e do devedor.”(NR)

Fonte: Assessoria de Comunicação do IRIB (adaptado)

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro Felix Fischer, homologou sentença eclesiástica 
de anulação de casamento religioso, confi rmada pelo 
Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, no Vaticano, 
com base no que prevê o acordo fi rmado entre o Brasil 
e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja 
Católica no Brasil (Decreto 7.107/10). 

Este foi o primeiro pedido de homologação de sentença 
eclesiástica processado nos termos do estatuto. 

O decreto estabelece que as decisões eclesiásticas 
confi rmadas pelo órgão superior de controle da Santa 
Sé são consideradas sentenças estrangeiras, que têm 
valor legal no Brasil. Com a decisão do STJ, os ex-
cônjuges passaram de casados para solteiros, uma vez 
que a homologação da sentença eclesiástica resultou 
também na anulação do casamento em termos civis. 

Isso porque, segundo o artigo 12 do acordo Brasil-
Vaticano, o casamento celebrado em conformidade com 
as leis canônicas, que também atender às exigências 
estabelecidas pelo direito brasileiro, produzirá efeitos 
civis. 

Pela primeira vez, STJ homologa anulação de 
casamento religioso decretada pelo Vaticano

Declaração de nulidade

O Código de Direito Canônico, promulgado em 1983, 
exige que a declaração de nulidade, para ser válida e 
dar direito a um novo casamento, seja dada por, pelo 
menos, dois tribunais diferentes. Então, se o primeiro 
tribunal aprovou a declaração de nulidade, dentro de 
20 dias ele é obrigado a encaminhar todo o processo 
a um segundo tribunal. Depois do tribunal de segunda 
instância, cabe ao Vaticano confi rmar a sentença. 

Inicialmente, o marido pediu a anulação do casamento 
religioso ao Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de 
Vitória, acusando a mulher de pedofi lia. A sentença 
deferitória foi confi rmada pelo Tribunal de Aparecida 
(SP) e, depois, pelo Vaticano. 

Ao homologar a sentença estrangeira, o ministro Felix 
Fischer considerou que o pedido não ofende a soberania 
nacional, a ordem pública nem os bons costumes. 

O número deste processo não é divulgado em razão de 
sigilo judicial

Fonte: STJ
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Os índios poderão conquistar o direito de registrar, 
na certidão de nascimento, os prenomes escolhidos 
em função de sua etnia, cultura ou costumes. Essa 
possibilidade está sendo aberta por projeto de lei 
(PLS 3/10) do senador Cristovam Buarque (PDT-DF) 
aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (12).

Ao alterar a Lei de Registros Públicos (Lei nº 
6.015/73), a proposta retira a prerrogativa do ofi cial de 
cartório – apenas neste caso - de recusar o registro 
de prenome que julgue expor a pessoa ao ridículo. 
Cristovam defendeu tratamento diferenciado aos 
indígenas argumentando que a escolha do prenome leva 
em conta valores da natureza, culto aos antepassados 
ou a tradição de evocar feitos históricos ou heróicos da 
tribo.

Prenomes indígenas poderão ser incluídos em 
certidão de nascimento

O relator, senador Acir Gurgacz (PDT-RO), também 
se convenceu dessa necessidade. Segundo ele, o 
projeto é digno de louvor, pois respeita o direito do 
indígena de preservar as suas tradições, exercendo o 
direito de incluir no registro de nascimento o nome que 
tenha relação com a sua cultura e etnia. Pedro Taques 
(PDT-MT) também elogiou a iniciativa. Disse que o 
nome indígena é símbolo da etnia e que Constituição 
respeita isso.

A matéria já havia passado pela Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), 
onde recebeu parecer favorável. Como agora recebeu 
decisão terminativa, deverá seguir diretamente para 
exame na Câmara dos Deputados, a menos que haja 
recurso para decisão fi nal em Plenário.
Fonte: Agência Senado

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
manteve decisão que reconheceu fraude à execução 
em ato de renúncia à herança por parte do executado. 
O colegiado, de forma unânime, entendeu que, se 
o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à 
herança, o ato será inefi caz perante aqueles com quem 
litiga. 

No caso, o exequente alega que houve fraude à 
execução, uma vez que o executado, em prejuízo de 
seus credores, renunciou à herança a que teria direito 
em razão da morte de seu fi lho. Para o exequente, a 
renúncia foi um “método planejado para preservar 
bens” e que, enquanto o processo tramita, o executado 
“transfere bens, faz escritura e, enfi m, procrastina”. 

O juízo de primeiro grau reconheceu que houve 
fraude à execução e que o ato foi atentatório à dignidade 
da Justiça, e com base no artigo 601 do Código de 
Processo Civil arbitrou multa de 10% do valor atualizado 
da execução. 

O executado interpôs agravo de instrumento para o 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que somente 
diminuiu o percentual da multa para 1%. 

“Hipótese que caracteriza fraude à execução, em 
razão de que a ação executiva foi ajuizada em primeiro 
lugar, não podendo o executado, benefi ciário da 
herança, dela abrir mão para prejudicar credores. Multa, 

Reconhecida fraude contra execução em renúncia à herança por 
parte do executado

contudo, que cabe ser reduzida para 1%”, assinalou o 
TJSP. 

Inefi cácia
O relator do caso, ministro Luis Felipe Salomão, 

destacou em seu voto que os bens presentes e futuros 
do devedor respondem pelo inadimplemento da 
obrigação, à exceção daqueles impenhoráveis. Como 
é o patrimônio que garante suas dívidas, caracteriza 
fraude à execução a disponibilidade de bens pelo 
demandado, após a citação, que resulte em sua 
insolvência, frustrando a atuação da Justiça. 

“Não se trata de invalidação da renúncia à herança, 
mas sim da sua inefi cácia perante o credor, atingindo 
apenas as consequências jurídicas exsurgidas do 
ato. Por isso, não há cogitar das alegadas supressão 
de competência do juízo do inventário, anulação da 
sentença daquele juízo ou violação à coisa julgada”, 
afi rmou o ministro. 

Além disso, o relator ressaltou que, embora não se 
possa presumir a má-fé do benefi ciado pela renúncia, 
não há como permitir o enriquecimento daquele que 
recebeu gratuitamente os bens do quinhão hereditário 
do executado, em detrimento do interesse do credor e 
da atividade jurisdicional da execução. 

Coordenadoria de Editoria e Imprensa - STJ
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O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA em 
substituição, Conselheiro Guilherme Calmon, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais;

Considerando o disposto nos arts. 103-B, § 4º, I e III, 
e 236, § 1º, da Constituição Federal; no artigo 8º, X, 
do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, 
dotado de força normativa na forma do art. 5º, § 2º, da 
Emenda Constitucional nº 45; e nos arts. 30, I, IV, V e 
XIV, 31, I, II, III e V, 37 e 38 da Lei nº 8.935/94;

Considerando que a atribuição do gerenciamento 
administrativo e fi nanceiro dos serviços extrajudiciais 
de notas e de registro aos ofi ciais de registro e tabeliães 
não os isenta da fi scalização e normatização pelo Poder 
Judiciário;

Considerando a necessidade de manutenção de 
livro diário auxiliar pelo responsável por delegação 
de notas e de registro, para que eventual descontrole 
fi nanceiro não coloque em risco a regular prestação do 
serviço público, assim como para permitir o exercício 
das atividades de regulamentação e de fi scalização 
que abrange a verifi cação da regular arrecadação e 
destinação de parcelas de emolumentos que na forma 
das diferentes legislações estaduais são destinadas 
ao Tribunal de Justiça, ao Estado, ao Distrito Federal 
ou outras entidades de direito público, e a Fundos de 
Renda Mínima e de Reembolso de Atos Gratuitos;

Considerando que o conhecimento da arrecadação 
e despesas é necessário para a fi nalidade prevista no 
parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.935/94;

Considerando que a fi scalização da prestação do 
serviço extrajudicial de notas e de registro abrange 
a verifi cação do regular cumprimento das obrigações 
tributárias a que estão sujeitos os titulares e os 
responsáveis interinamente por delegações vagas, 
inclusive no que tange ao lançamento de valores que 
compõem as bases de cálculo do Imposto de Renda 
(IR) e do Imposto Sobre Serviços (ISS);

PROVIMENTO Nº 34
Disciplina a manutenção e escrituração de Livro Diário Auxiliar pelos titulares de 
delegações e pelos responsáveis interinamente por delegações vagas do serviço 
extrajudicial de notas e de registro, e dá outras providências.

Considerando a obrigatoriedade de fi scalização do 
regular cumprimento, pelos responsáveis interinamente 
por delegações vagas de notas e de registro, do que foi 
determinado pelo Excelentíssimo Ministro Gilson Dipp 
na r. decisão prolatada nos autos do PP nº 000384-
41.2010.2.00.0000 (Evento 4289), em 12/07/2010, 
publicada no Diário da Justiça n º 124, que limitou sua 
remuneração máxima a 90,25% dos subsídios dos Srs. 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao 
art. 37, XI, da Constituição Federal;

Considerando as providências adotadas pela 
Corregedoria Nacional de Justiça, relacionadas nos 
autos do PP nº 0003596-65.2013.2.00.0000, para o 
acompanhamento do cumprimento da decisão em que 
explicitada a remuneração máxima dos responsáveis 
interinamente pelas unidades vagas do serviço 
extrajudicial de notas e de registro;

RESOLVE;

Art. 1º. Os serviços notariais e de registro prestados 
mediante delegação do Poder Público a particulares, 
ainda que sob a responsabilidade de interinos, 
possuirão Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita 
e da Despesa.

Art. 2º. Os responsáveis por unidades cujos serviços 
admitam o depósito prévio de emolumentos manterão, 
separadamente, Livro de Controle de Depósito Prévio.

Parágrafo único. A escrituração do Livro de Controle 
de Depósito Prévio, que poderá ser impresso e 
encadernado em folhas soltas, não dispensa a 
emissão do respectivo recibo em favor do usuário do 
serviço público delegado, correspondente ao valor dos 
emolumentos depositados de forma prévia.

Art. 3º. Os livros previstos neste Provimento serão 
abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo 
notário ou registrador, ou pelo responsável interinamente 
por unidade vaga, podendo ser utilizado, para tal fi m, 
processo mecânico de autenticação previamente 
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aprovado pela autoridade judiciária competente na 
esfera estadual.

Parágrafo único. O termo de abertura deverá conter 
o número do livro, o fi m a que se destina, o número 
de folhas que contém, o nome do delegado do serviço 
notarial e de registro ou do responsável pela delegação 
vaga, a declaração de que todas as suas folhas estão 
rubricadas
e o fecho, com data e assinatura.

Art. 4º. A responsabilidade pela escrituração do Livro 
Diário Auxiliar e do Livro de Controle de Depósito Prévio 
é direta do notário ou registrador, ou do responsável 
interinamente pela unidade vaga, mesmo quando 
escriturado por seu preposto.

Art. 5º. O Livro Diário Auxiliar poderá ser impresso e 
encadernado em folhas soltas, as quais serão divididas 
em colunas para anotação da data e do histórico da 
receita ou da despesa, obedecido o modelo usual para 
a forma contábil.

Parágrafo único. No histórico da receita será observada, 
com as adequações cabíveis, a norma estadual 
específi ca relativa ao recebimento de emolumentos.

Art. 6º. O histórico dos lançamentos será sucinto, mas 
deverá identifi car, sempre, o ato que ensejou a cobrança 
de emolumentos ou a natureza da despesa.

§ 1º. Os lançamentos compreenderão apenas os 
emolumentos percebidos como receita do notário ou 
registrador, ou recebidos pelo responsável por unidade 
vaga, pelos atos praticados de acordo com a lei e 
com a tabela de emolumentos, excluídas a parcela de 
emolumentos, a taxa de fi scalização, o selo ou outro 
valor que constituir receita devida ao Estado, ao Distrito 
Federal, ao Tribunal de Justiça, a outras entidades de 
direito, e aos fundos de renda mínima e de custeio de 
atos gratuitos, conforme previsão legal específi ca.

§ 2º. Norma da Corregedoria Geral da Justiça poderá 
disciplinar o lançamento no Livro Diário Auxiliar da 
parcela de emolumentos, da taxa de fi scalização, do 
selo ou de outro valor que constituir receita devida ao 
Estado, ao Distrito Federal, ao Tribunal de Justiça, 
a outras entidades de direito, e aos fundos de renda 
mínima e de custeio de atos gratuitos, ou dispor sobre 
modo distinto de controle desses valores ou de outros 

previstos na legislação estadual específi ca.

§ 3º. Serão lançadas separadamente, de forma 
individualizada, as receitas oriundas da prestação dos 
serviços de diferentes especialidades.

§ 4º. A receita será lançada no Livro Diário Auxiliar no dia 
da prática do ato, mesmo que o notário ou registrador 
ainda não tenha recebido os emolumentos.

§ 5º. Considera-se, para a fi nalidade prevista no caput 
deste artigo, como dia da prática do ato o da lavratura e 
encerramento do ato notarial, para o serviço de notas; 
o do registro, para os serviços de registros de imóveis, 
títulos e documentos e civil de pessoa jurídica; e o 
do momento do recebimento do pagamento efetuado 
por fundo de reembolso de atos gratuitos e fundo de 
renda mínima. Nos Estados em que o pagamento 
dos emolumentos para o serviço de protesto de título 
for diferido em decorrência de previsão legal, será 
considerado como o dia da prática do ato o da lavratura 
do termo de cancelamento, o do acatamento do pedido 
de desistência e o do pagamento do título, se outra data 
não decorrer de norma estadual específi ca.

§ 6º. Nos Estados em que existirem serviços de Registro 
de Distribuição e de Registro de Contratos Marítimos, 
o dia da prática do ato será defi nido por norma editada 
pela respectiva Corregedoria Geral da Justiça.

§ 7º. Não serão lançadas no Livro Diário Auxiliar as 
quantias recebidas em depósito para a prática futura 
de atos, referidas no art. 2º deste Provimento. Nas 
hipóteses em que admitido, o depósito prévio deverá 
ser escriturado somente em livro próprio, especialmente 
aberto para o controle das importâncias recebidas 
a esse título, até que seja convertido em pagamento 
dos emolumentos, ou devolvido, conforme o caso, 
ocasião em que a quantia convertida no pagamento de 
emolumentos será escriturada na forma prevista no § 
1º deste artigo.

Art. 7º. No lançamento da receita, além do seu 
montante, haverá referência que possibilite sempre a 
sua identifi cação, com indicação, quando existente, do 
número do ato, ou do livro e da folha em que praticado, 
ou do protocolo.

Art. 8º. É vedada a prática de cobrança parcial ou de não 
cobrança de emolumentos, ressalvadas as hipóteses 
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de isenção, não incidência ou diferimento previstas na 
legislação específi ca.

Art. 9º. A despesa será lançada no dia em que se 
efetivar.

Art. 10. Admite-se apenas o lançamento das despesas 
relacionadas à serventia notarial e de registro.

§ 1º. Serão arquivados os comprovantes das despesas 
efetuadas, incluindo aquelas com pagamento de 
salários, das contribuições previdenciárias devidas ao 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou ao órgão 
previdenciário estadual, do Fundo de Garantia por 
Tempo de
Serviço - FGTS, assim como os comprovantes de 
retenção do imposto de renda quando incidente.

§ 2º. Os comprovantes das despesas serão arquivados 
na forma da legislação específi ca, quando existente, ou 
conforme norma editada pela Corregedoria Geral da 
Justiça.

§ 3º. Inexistente norma específi ca, os comprovantes das 
despesas com a manutenção ordinária da prestação do 
serviço serão arquivados pelo período mínimo de cinco 
anos.

Art. 11. Ao fi nal do mês, serão somadas a receita e a 
despesa, apurando-se separadamente a renda líquida 
ou o défi cit de cada unidade de serviço notarial e de 
registro.

§ 1º. Os responsáveis interinamente por delegações 
vagas de notas e de registro lançarão no Livro Diário 
Auxiliar o valor da renda líquida excedente a 90,25% 
dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal 
que depositarem à disposição do Tribunal de Justiça, 
indicando a data do depósito e a conta em que realizado, 
observadas as normas editadas pelo respectivo Tribunal 
para esse depósito.

§ 2º. Para apuração do valor excedente a 90,25% dos 
subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal 
que deverá ser depositado à disposição do Tribunal de 
Justiça será abatida, como despesa do responsável 
interinamente pela unidade vaga, a quantia que for paga 
a título de Imposto Sobre Serviços (ISS), observada a 
legislação municipal específi ca.

§ 3º. Nos prazos previstos no art. 2º do Provimento 
nº 24 desta Corregedoria Nacional de Justiça, os 
responsáveis interinamente pelas unidades vagas 
lançarão no sistema “Justiça Aberta”, em campos 
específi cos criados para essa fi nalidade, os valores 
que, nos termos do parágrafo anterior, depositarem 
mensalmente na conta indicada pelo respectivo 
Tribunal de Justiça.

Art. 12. Ao fi nal do ano, será feito o balanço, 
indicando-se a receita, a despesa e o líquido mês a 
mês, apurando-se, em seguida, a renda líquida ou o 
défi cit de cada unidade de serviço notarial e de registro 
no exercício.

Art. 13. Anualmente, até o décimo dia útil do mês de 
fevereiro, o Livro Diário Auxiliar será visado pelo Juiz 
Corregedor Permanente, que determinará, sendo o 
caso, as glosas necessárias, podendo, ainda, ordenar 
sua apresentação sempre que entender conveniente.

Art. 14. Sem prejuízo do Livro Diário Auxiliar, e 
obedecida a legislação específi ca, poderá ser adotado 
outro livro contábil para fi ns de recolhimento do 
Imposto de Renda (IR), bem como do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) se assim for exigido.

Art. 15. Este Provimento não revoga as normas 
editadas pelas Corregedorias Gerais da Justiça e 
pelos Juízes Corregedores, ou Juízes competentes 
na forma da organização local, para a escrituração de 
Livro Diário, Livro Diário Auxiliar, ou Livro Contábil, no 
que forem compatíveis.

Art. 16. As Corregedorias Gerais da Justiça 
deverão dar ciência deste Provimento aos Juízes 
Corregedores, ou Juízes que na forma da organização 
local forem competentes para a fi scalização dos 
serviços extrajudiciais de notas e de registro, e aos 
responsáveis pelas unidades do serviço extrajudicial 
de notas e de registro.
 
Art. 17. Este Provimento entrará em vigor em 15 dias 
contados de sua publicação.

Conselheiro GUILHERME CALMON
Corregedor Nacional de Justiça em substituição
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

ARTIGO

D ireito constitucionalmente garantido, o 
Devido Processo Legal foi implementado 
no ordenamento jurídico brasileiro pela 
Constituição Federal de 1988, além 

de ser parte integrante da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e do Pacto de São José da 
Costa Rica, sendo, portanto, base norteadora de 
diversos outros princípios dele decorrentes, como 
do juiz natural e imparcial, vedação ao tribunal 
de exceção, ampla defesa e contraditório, dentre 
diversos outros.

Mormente, não é aplicado com exclusividade 
no ramo do direito processual, mas também em 
procedimentos no âmbito do direito material, 
administrativos e até mesmo na seara legislativa, 
vez que existem trâmites legais predeterminados 
para aprovação de uma lei.

Atemo-nos, no entanto, ao devido processo 
legal administrativo, especialmente no que toca 
ao procedimento administrativo disciplinar voltado 
para apuração de faltas dos delegatários do 
serviço extrajudicial no estado do Espírito Santo, 
procedimento este regulamentado pela Lei Federal 
nº 8.935/94, Lei Complementar Estadual nº 46/1994 
(LC 46/94) e Provimento 37/2013 da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, os 
quais serão estudados em conjunto.

A apuração terá início assim que autoridade 
tomar ciência de possíveis irregularidades no 
serviço público, o que também poderá ser noticiado 
por denuncia anônima, devendo ela (autoridade) 
promover sua apuração imediata, que se dará 
mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar.

Conceitualmente, a sindicância se “constituirá 
de averiguação sumária promovida com o 
intuito de obter informações ou esclarecimento 
necessários à determinação do verdadeiro 
signifi cado dos fatos denunciados” (art. 249, 
LC 46/94) enquanto o processo administrativo-

 DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

disciplinar (PAD) é o procedimento posterior (não 
necessariamente vinculado ao primeiro) sendo, 
portanto, o “instrumento destinado a apurar a 
responsabilidade do servidor público1 pela infração 
praticada no exercício de suas atribuições ou que 
tenha relação com as atribuições do cargo em que 
se encontre investido” (art. 251, LC 46/94).

A sindicância será procedida por uma Comissão 
Processante composta por servidores públicos 
estaduais efetivos e estáveis, integrantes das 
Corregedorias, sendo atribuição dos Juízes de 
Direito com competência em Registros Públicos 
realizar pedidos de providência, apurações 
preliminares e os processos administrativos 
relativos aos serviços extrajudiciais. Tratando-se 
de PAD, a comissão será nomeada pelo Chefe de 
cada poder, no caso do Judiciário, pelo presidente 
do Tribunal de Justiça.

Considerado um procedimento mais simples, a 
sindicância deverá encerrar-se em 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogada fundamentadamente, 
sendo este um prazo impróprio, ou seja, aquele 
que não gera qualquer consequência pelo seu 
descumprimento. É também assegurado, em 
qualquer caso, o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, além da obrigatoriedade de relatório e 
fundamentação em todas as decisões proferidas.

Finalizada as apurações, da sindicância somente 
poderá resultar (i) em arquivamento do processo, 
(ii) aplicação de penalidade de advertência (ou 
repreensão), sendo obrigatório ouvir o servidor 
e (iii) instauração de processo administrativo-
disciplinar. Qualquer outra penalidade que não as 
descritas acima deverão, obrigatoriamente, ser 
1 Para fi ns de conhecimento, apesar de o cargo de notário e/ou regis-
trador não ser de funcionário público propriamente dito, o termo empre-
gado deve ser interpretado de maneira extensiva, assim como o faz o 
artigo 327 do Código Penal, o qual considera funcionário público quem, 
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego 
ou função pública, equiparando-se a funcionários de entidade paraes-
tatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada 
ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração 
Pública.
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precedida de Processo Administrativo Disciplinar.
Apurados os fatos e se, no mínimo, não se 

concretizar evidências de infração funcional ou, 
evidenciadas, não for possível determinar sua 
autoria, deverá a sindicância ser arquivada. O 
prazo para recurso contra qualquer decisão deverá 
ser endereçado ao Corregedor-Geral da Justiça, 
no prazo de 05 (cinco) dias.

No que toca ao Procedimento-Administrativo 
Disciplinar, seu início se dará com a publicação 
do ato pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
podendo também ser iniciado pelo Juiz que 
detenha competência em Registros Públicos, 
devendo tal ato dispor os 03 (três) integrantes 
da comissão processante, os quais deverão ter 
nível de escolaridade superior ou igual ao do 
processado.

O PAD será composto por 02 (duas) fases: 
inquérito administrativo (que compreende a 
instrução, defesa e relatório) e a segunda fase 
que será o julgamento do feito, cujo prazo 
prorrogável de duração será de 60 (sessenta) 
dias, além da obrigatoriedade de cientificação do 
Ministério Público para, querendo, acompanhar o 
procedimento.

Cabe mencionar que por força da Súmula 
Vinculante nº 05, bem como artigo 260 da LC 
46/94, “a falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar não ofende a 
Constituição Federal”, sendo, portanto, faculdade 
concedida ao investigado que poderá, ou não, ser 
assistido por patrono regularmente inscrito nos 
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

O inquérito administrativo obedecerá ao 
princípio do contraditório e da ampla defesa com 
a utilização dos meios e recursos admitidos em 
direito, fazendo parte integrante do procedimento 
o relatório de eventual sindicância anteriormente 
realizada. É também nesta primeira fase que a 
comissão promoverá a tomada de depoimentos, 
acareações, investigações e diligências cabíveis, 
objetivando a coleta de prova, sendo lícita, quando 
necessário, a requisição de laudos técnicos 
emitidos por peritos, permitindo assim a completa 
elucidação dos fatos.

Por se tratar de um procedimento contraditório, 
poderá o investigado formular quesitos aos 
peritos, apresentar provas e contraprovas, tais 
como arrolamentos e reinquirição de testemunha, 
juntada de prova documental, dentre outros. 
Ressalva-se que o depoimento testemunhal deverá 
ser feito oralmente, sendo deduzido a termo. 
Concluída a inquirição das testemunhas, proceder-
se-á o interrogatório do acusado. Em ambas os 
procedimentos citados neste parágrafo será 
facultado ao Advogado inquirir as testemunhas, 
por intermédio do presidente da comissão.

Feitas as apurações necessárias ao deslinde do 
caso, deverá a comissão processante formular o 
indiciamento com a tipificação da infração disciplinar 
porventura apurada, constando as especificações 
dos fatos a ele imputados e as respectivas provas. 
Feito o indiciamento o delegatário será citado para 
apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) 
dias ou, havendo mais de um indiciado, no prazo 
comum de 20 (vinte) dias, sendo assegurado vista 
do PAD na secretaria do foro.

O prazo de que trata o parágrafo anterior será 
de 15 (quinze) dias caso a citação seja feita por 
edital, aplicando-se também os efeitos da revelia ao 
indiciado regularmente citado que não apresentar 
sua defesa no prazo legal, sendo, no entanto, 
designado defensor dativo para prosseguimento 
da defesa do revel.

Apreciada a defesa, a comissão elaborará 
relatório minucioso e conclusivo quanto à inocência 
ou responsabilidade do delegatário, resumindo 
as peças principais dos autos com menção 
às provas em que se baseou para formar sua 
convicção, indicando ainda o dispositivo legal ou 
regulamentar transgredido, a penalidade sugerida 
e as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
eventualmente existentes.

A elaboração do relatório encerra a fase do 
inquérito administrativo, dando, pois, início à 
fase de julgamento. Nesta fase, reconhecida pela 
comissão a inocência do notário ou registrador, será 
o procedimento arquivado e, extinta a punibilidade 
pelo reconhecimento da prescrição, o juiz de direito 
determinará o registro do fato nos assentamentos 
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funcionais do delegatário, lembrando que o início 
de contagem do prazo prescricional é a ciência da 
irregularidade pela Administração.

Hipótese outra se refere a relatório contrário 
às provas dos autos. Neste caso, a autoridade 
julgadora poderá, motivadamente, agravar a 
penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o 
delegatário de responsabilidade. Poderá também 
o procedimento padecer de vício insanável, o que 
acarretará sua nulidade total ou parcial, devendo 
ser nomeada outra comissão para instauração de 
novo procedimento.

Por fi m, caso o PAD seja julgado pelo Juiz de 
Direito com competência em Registros Públicos 
caberá recurso administrativo ao Corregedor Geral 
da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo, no 
entanto, a penalidade aplicada ele, Corregedor, o 
recurso será endereçado ao Conselho Superior da 
Magistratura, em igual prazo.

O recurso da decisão que julgar o PAD terá 
efeito meramente devolutivo, salvo no caso de 
imposição da penalidade administrativa da perda 
da delegação quando o recurso será recebido 
também no efeito suspensivo.

Não obstante a possibilidade de recurso, a 
qualquer tempo o delegatário poderá requerer 
ao Presidente do Tribunal de Justiça a revisão 
do seu processo, quando se aduzir fatos novos 
ou circunstâncias suscetíveis de justifi car sua 
inocência ou a inadequação da penalidade 
aplicada, procedimento este que correrá em 
apenso ao procedimento principal.

Seu prazo conclusivo também será de 60 
(sessenta) dias e, julgada procedente, será declara 
sem efeito a penalidade aplicada, ou reintegrado o 
delegatário à sua serventia, restabelecendo todos 
os direitos anteriormente atingidos.

Em organização conjunta, o SINOREG-ES e o IDAF – 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito 
Santo – realizaram nos dias 11 e 12 de junho curso a 
respeito da atividade notarial e registral como um todo, 
com ênfase no Tabelionato de Notas e Registro de 
Imóveis, voltado para a prática de trabalho dos técnicos 
do IDAF que, diariamente, lidam com interpretações de 
matrículas de imóveis, escrituras públicas de compra 
e venda, inventários e muitos outros atos lavrados nas 
serventias extrajudiciais.

Por ter o IDAF atribuições ligadas ao desempenho de 
atividades de cartografi a, georreferenciamento, reserva 
legal e regularização de terras devolutas no Estado do 
Espírito Santo, seus técnicos convivem diariamente 
com atos lavrados nos cartórios de todo o Brasil, além 
da necessidade do conhecimento de diversos conceitos 
da área jurídica, como propriedade, posse e domínio, 
dentre outros específi cos concernentes aos registros 
públicos.

Dentre as matérias abordadas, destacamos função 
de cada especialidade cartorária e seus respectivos 
livros, aspectos e requisitos da escritura pública de 
compra e venda e inventário, procurações, conceitos 
de posse, propriedade e domínio, diferenciação entre 
averbação e registro, dentre outras.

O curso foi ministrado pelo Assessor da Presidência 
do SINOREG-ES, Bruno Bittencourt Bittencourt, que 
o organizou em conjunto com os servidores do IDAF, 
Márcio Gama e Eduardo Chagas, contando com a 
participação de cerca de 140 pessoas, sendo 100 
técnicos do próprio Instituto, com atuação em todo 
estado do Espírito Santo, bem como funcionários das 
serventias extrajudiciais e integrantes da Corregedoria 
Geral da Justiça.

SINOREG

 CURSOS SINOREG-ES
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Antonio Herance Filho
Advogado, professor de Direito Tributário em cursos de pós-graduação, 

coordenador da Consultoria e coeditor das Publicações INR - Informativo 
Notarial e  Registral. É, ainda, diretor do Grupo SERAC.

ARTIGO

DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias
Incorporação imobiliária e loteamento

D iscutiu-se muito no passado sobre a 
necessidade, ou não, de preenchimento 
e envio da DOI (Declaração sobre 
Operações Imobiliárias), em decorrência 

dos registros de loteamento de terrenos e de 
incorporação imobiliária. 

Atualmente, a questão não mais inspira cuidados, 
uma vez que, para todos, é de clareza solar a 
não ocorrência de transmissão de imóveis, nem 
de direitos a eles relativos, com os registros de 
loteamento (Lei nº 6.766/79) e de incorporação 
imobiliária (Lei nº 4.591/64).

Com efeito, o ato que faz ocorrer o fato gerador 
da DOI é a alienação, no caso, dos lotes ou das 
frações ideais que corresponderão às respectivas 
futuras unidades.

A Lei nº 6.766, de 1979, em seu art. 2º e §§, traz 
os conceitos de loteamento e desmembramento, 
considerando-os como formas de subdivisão de 
glebas em lotes, para os fi ns de parcelamento do 
solo urbano.

O ato de registro do loteamento deve ocorrer antes 
do de registro dos contratos de alienação, aliás, 
com fulcro no disposto no art. 37 da Lei nº 6.766/79, 
loteamentos não registrados não estão prontos ao 
objetivo pretendido pelo loteador, qual seja o de 
vender as unidades resultantes do loteamento, 
sendo que se desrespeitada tal condição, impõe 
o art. 38 do mesmo Diploma, deve o pagamento 
das prestações, no caso de venda a prazo, ser 
suspenso até que a falta do registro do loteamento 
seja suprida. 

Do mesmo modo, a alienação das frações ideais 
(futuras unidades), apenas é possível após a 
realização do ato de registro de que trata o art. 32 
da Lei nº 4.591/64. 

Assim, por tudo que foi exposto, dos atos de registro 
do loteamento e da incorporação imobiliária não 
decorre a obrigatoriedade de apresentação da 
DOI, até porque a esta declaração faltariam 
elementos essenciais ao seu preenchimento, 
como adquirente(s), por exemplo, quedando-se 
sem explicação plausível o fato de Incorporação/
Loteamento constar como opção ao declarante, 
no Programa da DOI, entre os tipos de transação, 
na fi cha “Informações sobre a Alienação”.

Com efeito, a alienação de lotes ou de futuras 
unidades ensejará a escolha, como tipo de 
transação, de alternativas como compra e venda 
e promessa de compra e venda, entre outras 
possíveis, conforme o caso.

Poder-se-ia justifi car o uso da opção Loteamento, 
quando muito, nos casos de transmissão gratuita 
ao Município de parte da área loteada para a 
defi nição dos espaços destinados à circulação 
pública de automóveis e pedestres (logradouros), 
mas, ainda assim, restaria uma dúvida: o tipo de 
transação, nesses casos, seria transferência de 
determinada área ao Poder Público em decorrência 
do loteamento, ou mera doação?

Nota: o texto acima é fragmento do Manual 
da DOI, trabalho organizado pelo autor a ser 
publicado, em breve, pelas Publicações INR, 
que estará disponível aos interessados no 
segundo semestre do ano em curso.

JULHO_2013.indd   18 16/07/2013   15:05:24



19

ANIVERSARIANTES DO MÊS

ANIVERSARIANTES  DO 
MêS DE JUNHO / julho

Informações geradas com base nos dados da folha de atualização de cadastro, enviada pelas serventias. 
Sendo os dados acima de responsabilidade de cada associado.

GERALDO ZAMPIROLLI VARGEM ALTA 16-jul
EVANDRO SARLO ANTONIO JOÃO NEIVA 17-jul
ROGERIO LUGON VALLADAO CACH ITAPEMIRIM 18-jul
LUZIA JACOBSEN S GABRIEL PALHA 20-jul
MAGALI PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA BERAL JAGUARE 20-jul
ACLY BONELA TIMBOÍBA FILHO MONTANHA 22-jul
MARIA DA PENHA FAGUNDES MUNIZ FREIRE 23-jul
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO GUARAPARI 25-jul
LÚCIO ALEXANDRE DOS SANTOS PEDRO CANARIO 27-jul
MARCELO BRAZ ALMEIDA LINHARES 27-jul
HERMILO NARDI GAMA MARECHAL FLORIANO 30-jul
BRUNO NOGUEIRA DESSAUNE VILA VELHA 31-jul
HENRY DELANO WYATT FUNDAO 31-jul
CELI MARIA GUISSO CABRAL ARACRUZ 1-ago
JEFERSON MIRANDA IUNA 1-ago
JOÃO SOARES FERNANDES SERRA 4-ago
MARCIO VALORY SILVEIRA ALEGRE 4-ago
AGUILAR PINHEIRO FILHO CASTELO 5-ago
JOSE DE SOUZA VILA VALERIO 6-ago
LÊDA MARIA CORRÊA COLA AFONSO CLAUDIO 10-ago
PEDRO ARI REAL AFONSO SAO MATEUS 11-ago
WILTON MENEZES TRINDADE MUNIZ FREIRE 11-ago
BRÁULIO ROTHER ITARANA 12-ago
LUIZ ROBERTO DE BARROS AZZINI A DOCE DO NORTE 13-ago
MARCOS ADRIANO FONSECA LEITE ECOPORANGA 13-ago
JULLIUS CESAR WYATT FUNDÃO 14-ago
MARCOS HUMBERTO STEIN MERLO BAIXO GUANDU 14-ago
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