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EDITORIAL

Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente do Sinoreg-ES

II SIMPÓSIO DE DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL
No dia 16 de agosto de 2014,  sábado, o Colégio Notarial do 
Brasil, Seção Espírito Santo - CNB/ES, em parceria com o 
Sinoreg-ES, Instituto de Protestos do Espírito Santo e  Anoreg-
ES, estará promovendo o “II Simpósio de Direito Notarial e 
Registral do Espírito Santo” no auditório do Golden Tulip 
Porto Vitória Hotel - Vitória/ES.  
Objetiva o evento esclarecer à sociedade, estudantes, notários, 
registradores, advogados e outros profi ssionais da área jurídica 
acerca da atividade notarial e sua evolução, sendo também 
uma oportunidade de qualifi car os notários e registradores 
capixabas. 
Estão programados os seguintes palestrantes e temas:
 Dr. CARLOS FERNANDO BRASIL CHAVES
Tema: Alienação fi duciária e suas repercussões práticas para 
o notariado.
Função: Tabelião de Notas de Campinas e Presidente do 
CNB-SP
Presidente da Mesa: Milson Fernandes Paulin
Debatedor: Marisa de Deus Amado
Início: 09:00hs
Dr. LUIZ CARLOS WEIZENMANN
Tema: Mediação, Carta de Sentença, Tabelião como Amicus 
Curiae e Usicapião Administrativo. 
Função: Tabelião de Notas de Porto Alegre/RS, 
Especialista em Direito Notarial e Registral, Professor,
Presidente do Colégio Notarial do Brasil – Secção RS, Vice-
Presidente do CNB/CF.
Presidente da Mesa: Rodrigo Reis  
Debatedor: Fernando Brandão
Início: 09:40hs
Dr. UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES
Tema: Perspectiva e novas atribuições para notariado brasileiro.
Função: Tabelião de Notas e Protesto de Barueri/
SP e Presidente do CNB - Conselho Federal
Presidente da Mesa: Rodrigo Reis Cyrino

Debatedor: Fernando 
Brandão Coelho Vieiraem 
Início: 10:20hs
Dr. LUIZ ANTONIO 
WERNER
Tema: Novas Tecnologias 
para os Serviços Notariais 
e Registrais e seus 
usuários
Função: Diretor do 
Sindicato Patronal 
das Empresas de 
Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo e
da Empresa 
SiplanControl-M.
Presidente da Mesa: 

Marcelo Loureiro Nascimento
Debatedor: Jeferson Miranda
Início: 11:20hs
ALMOÇO
Dr. LUIZ ORLANDO ROTELLI REZENDE
Tema: O Registro Eletronico e o Sistema Nacional de Gestão 
de Informações Territoriais - SINTER
Função: Gerente do Projeto de Rede de Gestão Integrada de 
Informações Territoriais - Receita Federal do Brasil
Presidente da Mesa: Helvécio Duia Castello
Debatedor: Bruno Santolin Cipriano
Início: 14:00hs
COFFE BREAK
Início: 15:00hs 
Dr. MÁRIO CAMARGO
Tema: Vantagens da postecipação do pagamento no Cartório 
de protesto de títulos e outros documentos de dívida
Função: Tabelião de Protesto em Santo André/SP e Presidente 
da ANOREG-SP
Presidente da Mesa: João Dalmácio
Debatedor: Bruno do Valle Couto Teixeira
Início: 15:30hs
PRAZOS: Inscrições até 19/07/2014: Exclusiva p/ notários 
e registradores capixabas (e seus prepostos). A partir de 
20/07/2014: notários e registradores, prepostos, estudantes, 
advogados, outros profi ssionais da área jurídica e demais 
interessados.
VALOR:
- ISENÇÃO: os notários que se associarem ao CNB/ES até o 
dia 19/07/2013 obterão isenção de inscrição para o titular e 
dois prepostos.
- R$ 50,00: notários e registradores.
- R$ 20,00: prepostos, estudantes, advogados, outros 
profi ssionais da área jurídica e demais interessados.
Informações e contato: Camila Souza
simposio@cnbes.org.br
(27) 9 9589-1010 / 9 8192-7910
O Sinoreg-ES, juntamente com o Colégio Notarial, o Instituto 
de Protestos do Espírito Santo e a Anoreg-ES, vem trabalhando 
no sentido de qualifi car o extrajudicial. Este evento é uma das 
concretizações do objetivo de qualifi cação que se propõe. 
Entende o Sinoreg-ES e demais entidades co-irmãs que a 
prestação de um serviço com efi ciência e correta orientação 
jurídica é mais do que um dever, é questão de manutenção 
da credibilidade que o serviço extrajudicial tem perante a 
sociedade.
Em razão do compromisso de se manter a credibilidade 
conquistada por nossos pares ao longo dos tempos, convido a 
todos companheiros do extrajudicial a  participarem do evento. 
Será um momento de troca de experiências e de se sanar 
dúvidas sobre tantas inovações que integram o cotidiano atual 
das serventias.
Um forte abraço, 

julho_agosto_2014.indd   3 07/08/2014   15:20:48



4

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

IR SOBRE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E 
DIREITOS
HIPÓTESES DE ISENÇÃO - PARTE III

Depois de termos tratado da isenção do IRPF 
sobre ganhos de capital na alienação de 
bens de pequeno valor (Parte I), e da regra 
que isenta o alienante do recolhimento do 

imposto se o bem alienado não tiver sido transmitido por 
valor superior a R$ 440.000,00, for o único imóvel que 
o titular possua e desde que não tenha sido realizada 
qualquer outra alienação nos últimos cinco anos (Parte 
II), abordaremos nesta edição uma das mais importantes 
regras de isenção do tributo de competência da União, 
que, em muito, tem contribuído para o aquecimento do 
mercado brasileiro de imóveis residenciais.

Trataremos, pois, da regra de isenção do ganho de 
capital auferido na alienação de imóvel residencial se o 
alienante, com o dinheiro da venda, adquirir outro imóvel 
residencial.

Mas, há condições a serem observadas para que a 
isenção possa ser aplicada e é sobre elas que passamos 
a discorrer.

De acordo com o art. 2º da Instrução Normativa SRF 
nº 599, de 28 de dezembro de 2005, que disciplina os 
benefícios do IRPF sobre Ganhos de Capital em vigor 
desde a edição da chamada “MP do Bem”, está isento 
do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física 
residente no país na venda de imóveis residenciais, 
desde que o alienante, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contado da celebração do contrato, aplique o 
produto da venda na aquisição, em seu nome, de imóveis 
residenciais localizados no Brasil.

A fi m de que o leitor possa compreender o alcance da 
regra de isenção aqui trazida, vale esclarecer alguns 
pontos, a saber:

1) Aquele que vende imóvel com ganho - lucro 

imobiliário - está sujeito ao imposto de renda 
(IRPF sobre Ganhos de Capital), que incidirá 
sobre a diferença positiva, porventura, existente 
entre o valor da venda e o custo de aquisição;

2) Contudo, se o imóvel alienado for residencial e 
se com o produto da venda o alienante adquirir, 
em seu próprio nome, outro imóvel residencial 
no prazo de 180 dias, o contribuinte estará isento 
do imposto;

3) O prazo de 180 dias começa a fl uir na data de 
celebração do contrato de venda;

4) Terreno, para os fi ns da isenção em comento, 
não é considerado imóvel residencial;

5) O contribuinte apenas poderá fruir esse benefício 
fi scal uma vez a cada cinco anos;

6) A opção pela isenção prevista na IN-SRF nº 
599/05 deverá ser informada pelo contribuinte 
no Demonstrativo de Apuração dos Ganhos 
de Capital da respectiva Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto de Renda relativa ao ano em 
que ocorrer a operação de alienação isenta;

7) Também tem direito à isenção aquele que aliena 
mais de um imóvel residencial e com o total 
adquire um ou mais imóveis residenciais;

8) Nas operações envolvendo pluralidade de 
imóveis o prazo de 180 dias começa a fl uir na 
data de celebração do contrato de venda do 
primeiro imóvel, caso tenham sido alienados em 
datas diferentes;

9) Se o produto da venda não for integralmente 
utilizado na compra de outro(s) imóvel(is) 
residencial(is), o imposto incidirá, 
proporcionalmente, sobre a parte não utilizada;

10) Se decorridos os 180 dias e a aquisição não 
for efetivada, o contribuinte terá 30 dias para 
recolher o imposto incidente sobre o ganho 
auferido na alienação, acrescido de juros de 
mora;
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ARTIGO

11) Se decorridos os 30 dias referidos no item 
10, supra, e o recolhimento do valor principal 
acrescido de juros de mora não tiver sido feito, 
passará a incidir, também, sobre o valor principal 
do imposto, a multa moratória prevista na 
legislação.

Trata-se, sem qualquer dúvida, de muito importante 
hipótese de isenção tributária. Além de extremamente 
benéfica ao contribuinte, revela-se potente instrumento 
de estímulo ao crescimento do mercado imobiliário, via 
de consequência, de desenvolvimento do país.

À guisa de ilustração, seguem duas situações hipotéticas 
envolvendo proprietário de imóvel residencial, havido por 
compra e venda feita em 2010 pela importância de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais):

1) Na primeira, ele decide alienar o bem para com o 
dinheiro adquirir uma residência maior. Admita-
se que tenha alienado o imóvel que possuía 
por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e, ato 
contínuo, junta ao produto da venda reserva 
que conseguira economizar – R$ 100.000,00 
(cem mil reais) –, e adquire um apartamento 
no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais). Desta operação resulta a possibilidade de 
isentar o alienante do lucro auferido (ganho de 
capital), que foi de R$ 120.000,00 (cento e vinte 
mil reais), se entre a data de venda do imóvel 
“velho” e a data de compra do “novo” não tiver 
passado mais de 180 (cento e oitenta) dias. 

2) Na segunda, ele decide alienar o bem para 
com o dinheiro adquirir uma residência menor. 

Admita-se que tenha alienado o imóvel que 
possuía por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 
e, ato contínuo, adquire um apartamento no 
valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta 
mil reais). Resta claro que o alienante utilizou 
apenas 90% (noventa por cento), do produto da 
venda na aquisição de outro imóvel residencial, 
de modo que deverá apurar o ganho auferido na 
alienação e sobre o resultado calcular o imposto 
proporcionalmente à parte do valor da venda que 
não foi utilizada na compra do imóvel “novo”.

Muitas outras situações, na prática, podem ocorrer e 
o contribuinte precisa estar certo de que é, realmente, 
beneficiário da regra de isenção aqui vista, de modo 
que, na dúvida, sugere-se cautela e atenta consulta à 
legislação em vigor.  

Fonte: este artigo foi publicado no Boletim Eletrônico 
INR nº 6397, de 07/05/2014 (Para melhor conhecer as 
Publicações INR – Informativo Notarial e Registral 
clique aqui ou acesse www.gruposerac.com.br). 

Nota da Redação INR (1): o leitor pode ter acesso, 
clicando aqui, ao que pensa o autor sobre a isenção do 
imposto na alienação de bens de pequeno valor, tema 
sobre o qual versou a primeira parte da série IR sobre 
Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos - 
Hipóteses de Isenção.

Nota da Redação INR (2): o leitor pode ter acesso, 
clicando aqui, ao que pensa o autor sobre a isenção do 
imposto na alienação do único imóvel no valor de até R$ 
440.000,00, tema sobre o qual versou a segunda parte 
da série IR sobre Ganhos de Capital na Alienação de 
Bens e Direitos - Hipóteses de Isenção. 
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN
DEMONSTRATIVO – MÊS DE JUNHO DE 2014

 

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/2014, aprovando o ressarcimento dos Atos Gratuitos 
Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 660.391,47

Saldo em caixa mês anterior 1.640.175,27

Resgate aplicação CDB em 30/06/2014 - Ressarcimento despesas Registro Civil 1.778,47

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 2.302.345,21

B – PAGAMENTOS
1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 556.437,50

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 24.877,53

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 368,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 13.207,83

4.1 - 2% referente depósito entre 20/05 a 31/05 395,22

5 - Repasse à AMAGES 13.199,83

5.1 - 2% referente depósito entre 20/05 a 31/05 395,22

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 006/2014 1.778,47

SALDO LÍQUIDO 1.691.685,61

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) (66.039,15)

C.a - 10% referente depósito entre 24/05 a 31/05 (1.976,10)

SALDO 1.623.670,36

Recebimentos entre 20/06 a 30/06 4.453,36

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.628.123,72

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 68.015,25(Sessenta e oito mil, quinze reais e vinte e cinco centavos) em aplicação 
CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de julho de 2014.

    

   Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente

FARPEN Prestação de contas
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN
DEMONSTRATIVO – MÊS DE JULHO DE 2014

 

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 JUNHO/2014, aprovando o ressarcimento dos Atos 
Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 583.821,43

Saldo em caixa mês anterior 1.628.123,72

Resgate aplicação CDB em 30/07/2014 - Ressarcimento despesas Registro Civil 1.778,47

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 2.213.723,62

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 540.635,95

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 26.441,61

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 320,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.676,43

5 - Repasse à AMAGES 11.668,43

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 007/2014 1.778,47

SALDO LÍQUIDO 1.621.194,73

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) (58.382,14)

C.a - 10% referente depósito entre 20/06 a 30/06 (445,34)

SALDO 1.562.367,25

Recebimentos entre 20/07 a 31/07 9.901,17

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.572.268,42

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada 
a importância de R$ 58.827,48 (Cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito 
centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de agosto de 2014.

    

   Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente

FARPEN Prestação de contas
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Milson Fernandes Paulin
Tabelião de Notas e Ofi cial de Registro Civil no Município de Aracruz/ES

Pós-Graduado em Direito Notarial e Registral pela PUC/MG
Autor de obras e artigos em revistas especializadas

Membro da União Internacional do Notariado – UINL

ARTIGO

A DEONTOLOGIA E A NECESSIDADE DA CRIAÇÃO DE UM 
CÓDIGO DE ÉTICA NOTARIAL

Da conjunção dos vocábulos 
gregos deontas (aquilo que é preciso fazer; 
conveniente; dever) e logos (conhecimento 
metódico constituído sob argumentos 

e provas; ciência ou estudo), o termo deontologia 
exsurge no sentido de designar o sistema de normas 
e princípios voltados à boa conduta ou atuação 
profi ssional. Carlo Lega, a seu modo, recepciona-o 
como o “conjunto de regras e princípio que regulam 
determinadas condutas do profi ssional, condutas 
de caráter não técnico, exercidas ou vinculadas, de 
qualquer modo, ao exercício da profi ssão e atinentes 
ao grupo profi ssional. É, na substância, uma espécie 
de urbanidade do profi ssional”. (LEGA, 1983, p. 23). 
O conceito foi empregado, pela primeira vez, pelo 
fi lósofo e economista inglês Jeremy Bentham, por 
ocasião de sua Deontology or the Science of Morality, 
obra póstuma publicada em 1834.

Tida como espécie do gênero moral [e, também, da 
ética], a deontologia é uma atividade que se ocupa não 
do ser como é (ontologia), mas do ser como deve ser 
(deontologia). Seu objeto descansa na imperiosidade 
da existência de regras morais e/ou jurídicas a 
reger determinada atuação funcional. Com base na 
Epistemologia (teoria/fi losofi a do conhecimento), a 
doutrina sempre pugnou pela dicototomia do objeto 
(núcleo) do conceito, de modo a segmentá-lo sob 
o campo material e formal. Segundo Costa, “O seu 
objeto material não é, pois, nem o direito substantivo, 
nem o direito adjetivo, nem a técnica forense, mas 
tão só a conduta do homem que tem por profi ssão 
lidar com o Direito, seja advogado, magistrado, 
promotor de justiça, serventuário da justiça ou 
notário”; (COSTA, 2001, p. 3). O objeto formal não 
é outra coisa senão a fi nalidade de apresentar 
princípios e noções capazes de informar a conduta 
moralmente boa, proba e perfeita do profi ssional de 
todo e qualquer profi ssional do Direito. Nesse sentido 

reside a idéia de moral dos deveres (ou deontologia 
– Bentham) e moral dos direitos (ou diceologia – 
Dechambre).

No relativo aos deveres éticos dos notários e 
registradores – profi ssionais do direito cuja missão 
está em imprimir publicidade, autenticidade, efi cácia 
e segurança jurídica sobre negócios e atos que lhes 
cabem por dever de exercício – repousam um sem 
número de responsabilidades e obrigações, deveres 
estes de conteúdo nem sempre identifi cável: “[...] 
concernentes à forma dos atos a autenticar e às 
relações que eles devem ter com seus colegas ou 
com sua clientela [...]. Dentre as obrigações gerais 
que pesam sobre eles, encontram-se a prova da 
dignidade, educação, integridade moral indiscutível 
e competência técnica (teórica e prática)”. (CARLIN, 
1996, p.160). A Lei nº 8.935/94 (conhecida como a Lei 
dos Notários e Registradores) traz consigo, na dicção 
dos arts. 30 a 34, respectivamente, as infrações 
disciplinares que sujeitam os notários e os ofi ciais de 
registro às penalidades expressamente previstas; as 
apenações em si; bem como a forma exata de sua 
aplicação e efetividade.

Investidos, pois, da qualidade de particulares em 
colaboração com o Poder Público, esteiam-se os 
notários e registradores no atributo da fé pública, 
compreendido como o campo magnético centrado 
a estabilizar as relações humanas por meio da 
chamada Segurança Jurídica preventiva. A contornar 
o atributo vicejam as cores mais expressivas da 
imperatividade, expressas estas por meio de normas 
– regras e princípios – insculpidas ora sob as vestes 
do direito positivo, ora sob as dos fi ns preexistentes 
na chamada ordem ético-deontológica. Ambas, como 
se pode denotar, reclamam estrita observância, 
sob pena de prejuízos tão certos quanto às 
responsabilidades daí oriundas. Em outras palavras, 
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“a prática profissional não faz mais que aplicar a casos 
particulares os princípios de uma moral admitida por 
todos. Ela refere-se aos vários campos de ação do 
registrador e do notário, seu espírito ético, inspirado 
na afirmação de valores que devem ser observados”. 
(COSTA, 2001, p. 3). A função extrajudicial, nesse 
sentido, há de ser recepcionada não como sinônimo 
de atividade, mas de verdadeira missão jurídico-
axiológica.

No mês de outubro de 2004, na Cidade do México, 
deliberando com maturidade acerca de inúmeros 
temas, entre eles a questão da principiologia (um claro 
norte rumo à sistematização do Direito Notarial como 
segmento independente, dotado de cientificidade 
autônoma), o Conselho Permanente da UINL, 
reunido em Assembléia, extraiu a essência de alguns 
cânones de atuação tabelional, denominados, assim, 
como Princípios de Deontologia Notarial. (CHAVES; 
REZENDE, 2013, p. 62-69). A preocupação com o 
tema, segundo a Organização Internacional, sempre 
esteve no fato de que a Deontologia, como elemento 
de essencial e indispensável presença em toda 
e qualquer profissão, não poderia ficar alheia ao 
notariado, pelo contrário: “[...] nos obliga a compendiar 
y difundir entre el notariado de la manera más amplia 
posible las normas éticas que mantienen y elevan 
el valor social de nuestra práctica Profesional, a fin 
de que ella alcance su perfección”. (UINL, 2013, 
passim).

Mais tarde, por força da Assembléia de Notariados 
membros, realizadas na cidade de Lima-Peru, 
na data de 08 de outubro de 2013, sobreditos 
princípios experimentaram uma considerável carga 
de atualização. Foi com base em tal panorama 
que, ressaltando a valorização da ética dentro do 
nosso campo de atuação, a União Internacional do 
Notariado bem pontuou acerca da necessidade da 
criação de um Código de Ética Notarial, norteada 
a responder às necessidades vividas nos distintos 
organismos componentes da UINL, bem como às 
reclamações presentes nas distintas instâncias 
notariais e não notariais sobre organização e 
atuação dos notários: “La actividad del notario, 
dentro de su función preventiva, conlleva a la certeza 
y seguridad jurídica, que sin duda alguna, deben 
ejercerse con un profundo contenido ético. El valor 
de la certeza y seguridad jurídicas son un medio 

para alcanzar el fin último del Derecho: la justicia, 
y es precisamente por esa razón que la ética es un 
imperativo categórico, ella es su sustento, su raíz, 
la fuente de su legitimidad; sin embargo, el notario, 
como cualquier profesional está expuesto al error, a 
la falla que nunca debería ocurrir. En tal virtud, es 
importante crear un código de ética que contenga 
las normas mínimas e indispensables que deben 
marcar las acciones de quienes las suscriben”. 
(UINL, 2013, passim).

Desse modo, consubstanciados como verdadeiros 
nortes dirigidos à preservação da paz privada diante 
dos mais variados interesses da vida, da dignidade 
humana e da segurança jurídica preventiva, decerto 
que tais princípios deontológicos se entremostram 
como fundamentais ao bom desempenho dessa 
nossa “missão jurídico-institucional”. (PAULIN, 2014, 
passim). Daí a necessidade premente da criação e 
publicação, por parte de todo o Notariado brasileiro, 
de um Código de Ética Notarial, no sentido de que tal 
sirva de bússola a corretamente inspirar e conduzir a 
função, dentro dos estritos contornos da excelência 
[perfeição] que a higidez da Instituição tanto reclama 
e de fato é merecedora.
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RECOMENDAÇÕES SINOREG-ES

CONSIDERANDO os termos da Lei Estadual nº Lei 
9.879/2012, especificamente seu artigo 3º, inciso II, “b”, 
a qual possibilita à Fazenda Pública Estadual oficiar às 
serventias de Registro Imobiliário com o fim de averbar 
na matrícula de imóvel do devedor a existência de CDA:

Art. 3º Com o objetivo de incentivar os meios 
administrativos de cobrança extrajudicial de 
quaisquer créditos devidos ao Estado, às 
autarquias e às fundações públicas estaduais, 
a PGE e a Secretaria de Estado da Fazenda – 
SEFAZ ficam autorizadas a:

I - adotar as medidas necessárias ao registro 
de devedores de título executivo judicial 
condenatório de quantia certa transitado em 
julgado, ou daqueles inscritos ou não em Dívida 
Ativa, inclusive de autarquias e de fundações 
públicas estaduais, em entidades que prestem 
serviços de proteção ao crédito e/ou promovam 
cadastros de devedores inadimplentes;

II - oficiar, mencionando sobre o débito oriundo de 
título executivo judicial condenatório de quantia 
certa transitado em julgado ou inscrito em Dívida 
Ativa, inclusive de autarquias e de fundações 
públicas estaduais, para fins de informação ou 
registro informativo:

a) ao Departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN/ES e às entidades correlatas dos 
demais Entes da Federação;

b) ao Oficial de Registro de Imóveis do Estado 
e aos cartórios correlatos dos demais Entes da 
Federação;

CONSIDERANDO que o dispositivo da legislação 
estadual está em desarmonia com as regulamentações 
do Código de Processo Civil para situação idêntica;

CONSIDERANDO que é competência legislativa 
privativa da UNIÃO para legislar sobre registros 
públicos, conforme estampado no artigo 22, inciso XXV, 
da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o dispositivo em Lei estadual que 
dispõe a forma de ingresso de Certidão de Dívida Ativa 
Estadual no Registro de Imóveis está indubitavelmente 

RECOMENDAÇÃO SINOREG-ES Nº 05/2014

em direta ofensa à Constituição Federal, por vício 
formal de origem;

CONSIDERANDO decisões jurisprudenciais no 
sentido que, como exceção à regra, pode no âmbito 
administrativo, ser suposta a inconstitucionalidade de 
lei quando esta se mostrar absolutamente manifesta:

“(...) A propósito, nunca é demais lembrar que 
o entendimento reiterado do Colendo Conselho 
Superior da Magistratura e desta Corregedoria 
Geral da Justiça tem sido no sentido da 
impossibilidade de recusar vigência a norma 
legal no âmbito administrativo, por suposta 
inconstitucionalidade, quando esta não for 
absolutamente manifesta, sendo o controle de 
constitucionalidade de leis e atos normativos, 
em princípio, atribuição afeta com exclusividade 
ao Poder Judiciário, no exercício da jurisdição 
(CSM: Apelações Cíveis nºs 3.346-0, 4.936-
0, 20.932-0/00; CGJ: Processos nºs 274/93; 
2.038/94; 1.522/99; 1.066/2005) - São Paulo, 1° 
de junho de 2007.ÁLVARO LUIZ VALERY MIRRA 
Juiz Auxiliar da Corregedoria DECISÃO: Aprovo 
o parecer do MM. Juiz Auxiliar da corregedoria 
e por seus fundamentos, que adoto nego 
provimento ao recurso interposto, mantendo-
se a respeitável decisão de primeiro grau para 
o fim de ser autorizado o registro do loteamento 
“Residencial Terras Di Siena”. Publique-se. São 
Paulo, 5.6.2007. - (a) - GILBERTO PASSOS DE 
FREITAS - Corregedor Geral da Justiça. Diário 
Oficial do Estado (Judiciário) de 19.06.2007.

CONSIDERANDO que a legislação federal dispõe 
sobre a matéria, conforme redação do artigo 615-A do 
Código de Processo Civil (com redação dada pela Lei 
nº 11.382/2006), prescreve que somente será objeto 
de AVERBAÇÃO de constrição na matrícula do imóvel 
caso haja ação de execução ajuizada, in verbis:

Art. 615-A. O exeqüente poderá, no ato da 
distribuição, obter certidão comprobatória do 
ajuizamento da execução, com identificação das 
partes e valor da causa, para fins de averbação 
no registro de imóveis, registro de veículos ou 

ASSUNTO: PEDIDO DE REGISTRO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL NAS 
MATRÍCULAS DE BENS IMÓVEIS
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registro de outros bens sujeitos à penhora ou 
arresto. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).

§ 1º O exeqüente deverá comunicar ao juízo as 
averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) 
dias de sua concretização. (Incluído pela Lei nº 
11.382, de 2006).

§ 2º Formalizada penhora sobre bens suficientes 
para cobrir o valor da dívida, será determinado 
o cancelamento das averbações de que trata 
este artigo relativas àqueles que não tenham 
sido penhorados. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 
2006).

§ 3º Presume-se em fraude à execução a 
alienação ou oneração de bens efetuada após a 
averbação (art. 593). (Incluído pela Lei nº 11.382, 
de 2006).

§ 4º O exequente que promover averbação 
manifestamente indevida indenizará a parte 
contrária, nos termos do § 2o do art. 18 desta Lei, 
processando-se o incidente em autos apartados. 
(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).

§ 5º Os tribunais poderão expedir instruções 
sobre o cumprimento deste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 11.382, de 2006).

CONSIDERANDO o teor do artigo 1.072 do Código de 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Espírito Santo que expressamente corrobora o 
mandamento do artigo 22, XXV da Constituição Federal, 
no que toca à competência legislativa sobre a matéria: 

Art. 1072. Os Serviços de Registro de Imóveis 
não deverão exigir das partes e/ou interessados 
certidões negativas de débitos expedidas pela 
SEAMA (Secretaria de Estado para Assuntos do 
Meio Ambiente) e pelo ITCF (Instituto de Terras, 
Cartografia e Floresta) para a lavratura dos atos 
de registro e averbações translativos de domínio, 
seja “inter vivos” ou “causa mortis”, ou quaisquer 
outros, vez que os óbices legais tão somente 
decorrerão de Lei Federal regulamentadora da 
matéria. (grifo nosso)

CONSIDERANDO que o Código de Normas 
tem regramento similar, seguindo claramente a 
regulamentação prevista no Código de Processo Civil 
para a matéria:

Art. 1.223 –A - Os serviços de distribuição das 

comarcas do Estado do Espírito Santo deverão 
fornecer aos autores de processo de execução, 
ou ao aos seus representantes quando assim 
o requererem, no ato da distribuição, certidão 
comprobatória do ajuizamento da demanda, com 
identificação das partes e valor da causa, para 
fins de averbação no registro de imóveis, registro 
de veículos ou registro de outros bens sujeitos à 
penhora, arresto ou sequestro. 

Art. 1.223 – C - Aos cartórios de registro de imóvel 
é vedada a realização de averbação premonitória 
fundada apenas em “papeleta de distribuição”.

Art. 1.223 –D - Os cartórios terão prazo máximo 
de 48 horas, a contar da apresentação da 
certidão de ajuizamento da execução, capeado 
por requerimento escrito, para procederem a 
respectiva averbação.

§1° - Os emolumentos referentes a averbação 
premonitória serão cobrados de acordo com 
a tabela de custas dos serviços de registro, 
como sendo “AVERBAÇÃO SEM VALOR 
DECLARADO”.

§2° - Os cartórios deverão fornecer ao requerente, 
sem custo adicional, certidão da averbação 
premonitória para os fins de cumprimento do §1° 
do artigo 615-A do CPC.

CONSIDERANDO que os profissionais da atividade 
notarial e registral têm por princípio a autonomia, 
independência e liberdade decisória, sem nenhum tipo 
de condicionamento, seja de ordem política, econômica 
ou administrativa, cujo limite de sua atuação é a 
ordem jurídica, que disciplina, entre outras matérias, o 
exercício da atividade e os limites de suas atribuições, 
bem como os deveres a observar;

CONSIDERANDO que todos os atos praticados em 
cumprimento do Princípio da Autonomia Funcional 
do Profissional do Direito, consagrado aos Notários 
e Registradores, não configuram infração disciplinar, 
conforme disciplinado pela CGJ/SP: 

1.9. Os oficiais de Registro de Imóveis 
gozam de independência jurídica no 
exercício de suas funções e exercem 
essa prerrogativa quando interpretam 
disposição legal ou normativa. A 
responsabilização pelos danos causados 
a terceiros, na prática de atos próprios da 
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serventia, independe da responsabilização 
administrativa. Somente será considerada 
falta disciplinar, a ser punida na forma 
lei, a conduta dolosa, ou praticada com 
imprudência, negligência ou imperícia. 
(Provimento CCJ Nº 11/2013, publicado no 
DJE/SP de 17/04/2013) 

 “(...) Os delegatários de serviços 
extrajudiciais têm o dever de conhecer 
as Leis que regulam sua atividade. 
Não sendo o direito uma ciência exata, 
admite-se, contudo, que a edição de 
novo texto normativo gere diferentes 
interpretações; Os delegatários de 
serviços extrajudiciais exercem seu múnus 
de forma independente, em que pese 
fiscalizados pela Corregedoria Geral de 
Justiça. Como profissionais do direito, 
dotados de independência e fé-pública, 
os notários e registradores podem, no 
exercício de seu mister e enquanto não 
houver diretriz expressa traçada pelo 
legislador ou pela administração, interpretar 
textos legais, formando seu convencimento 
pessoal (...)” (BRASIL. Corregedoria Geral 
da Justiça. Parecer. Processo n. 2007-
145641. Rio de Janeiro. D.O./RJ, p. 62. 18 
de janeiro de 2008).

CONSIDERANDO que outra não é a opinião de um dos 
maiores autoridades em registros Públicos do Brasil – 
Dr. Gilberto Valente da Silva, ao abordar o tema:

“(...) não há dispositivo constitucional que 
possibilite ao notário ou registrador exigir 
a certidão negativa de débitos estaduais, 
da pessoa física ou jurídica, proprietária 
ou titular de direitos reais relativos a 
imóveis, para a formalização ou registro 
de escrituras públicas de transmissão de 
domínio ou de direitos reais ou, ainda, da 
criação ou geração de tais direitos reais.

Inexistindo dispositivo constitucional e não 
havendo norma federal (não se esqueça 
que a competência é exclusiva da União) 

que assim obrigue o contribuinte, incide o 
art. 5º da Carta Magna que estabelece que 
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa, a não ser em virtude 
de lei, ai que acrescentaríamos, que lei que 
seja editada ou promulgada pelo Poder 
Público competente, afastada, sem dúvida, 
a pretensa posição das Corregedorias 
de Justiça em se transformar em Poder 
Legislativo”.

CONSIDERANDO que há flagrante contradição entre as 
dicções da Lei Estadual nº 9.879/2012 e a Lei Federal 
nº 5.869/73 (Código de Processo Civil), de modo que 
ambas versam sobre o registro/averbação de certidões 
de dívida ativa;

CONSIDERANDO que há possibilidade de averbação 
premonitória conforme determinação da lei Estadual 
desde comprovado devido ajuizamento da ação judicial 
e apresentação da competente CDA;

CONSIDERANDO, por fim, a autonomia na interpretação 
e aplicação das leis ao caso concreto pelo Registrador 
Imobiliário;

O SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINOREG-ES - 
RECOMENDA aos Oficiais de Registro de Imóveis que 
receberem pedidos de registro de CDA’s estaduais para 
averbação em matrículas de imóveis de propriedade 
dos devedores, nos moldes da Lei Estadual 9.879/2012, 
que o façam somente se houver ação de execução em 
curso com CDA já emitida, nos moldes da averbação 
premonitória, devendo incluir no ato o número do 
processo de origem.

RECOMENDA que tal averbação deverá ser realizada 
sem a cobrança de emolumentos e demais taxas 
incidentes, valendo-se do código RQEA, quando 
requerida diretamente pela PGE, e do código EQLG19, 
quando requerida pela PFN.

RECOMENDA, por fim, que se faça a devolução dos 
títulos levados a registro ou averbação que ainda não 
tenham processo judicial ajuizados, nos moldes do 
artigo 615-A do Código de Processo Civil.

RECOMENDAÇÕES SINOREG-ES

Parecer aprovado em Reunião de Diretoria do dia 18/07/2014.
O presente parecer não tem caráter vinculativo, servindo como ORIENTAÇÃO aos Notários e Registradores que, por força de 
lei, têm autonomia funcional para aplicar seu entendimento ao caso concreto de acordo com direito vigente.
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RECOMENDAÇÃO SINOREG-ES Nº 06/2014

CONSIDERANDO o artigo 1.224 do Código de Normas 
da Eg. Corregedoria Geral da Justiça que preceitua 
que o parcelamento do solo urbano, na modalidade de 
loteamento ou desmembramento, somente poderá ser 
feito com a observância das normas previstas na Lei 
Federal n. 6766/79 e na Lei Estadual n. 7.943/04, bem 
como na legislação municipal pertinente;

Art. 1.224 O parcelamento do solo urbano 
poderá ser feito mediante loteamento ou 
desmembramento, com observância das normas 
previstas na Lei Federal nº 6.766/79 e na Lei 
Estadual nº 7.943/04, bem como na legislação 
municipal pertinente.

CONSIDERANDO o artigo 1.239 do Código de Normas 
da Eg. Corregedoria Geral da Justiça que preceitua 
que compete à Prefeitura Municipal a aprovação 
do projeto de loteamento e desmembramento, bem 
como a fixação das diretrizes estabelecidas em lei 
federal;

Art. 1.239 O projeto de loteamento e 
desmembramento deverá ser aprovado pela 
Prefeitura Municipal, a quem compete também 
a fixação das diretrizes estabelecidas na Lei 
Federal nº 6.766/79.

CONSIDERANDO o parágrafo único do artigo 1.239 do 
Código de Normas da Eg. Corregedoria Geral da Justiça 
estabelece, repetindo dispositivo da lei Estadual n. 
7.943/2004, que a aprovação do projeto de loteamento e 
desmembramento pela prefeitura municipal, ocorrendo 
alguma das hipóteses previstas em seu artigo 1º, 
somente poderá ocorrer após a expedição pelo Estado 
de laudo técnico do órgão florestal e de licenciamento 
ambiental:

Art. 1.239  (...)

Parágrafo único. A aprovação do projeto de 
loteamento e desmembramento, pela Prefeitura 
Municipal, será precedido da expedição pelo 
Estado de laudo técnico do órgão florestal e de 
licenciamento ambiental

Lei Estadual nº 7.943/2004

ASSUNTO: INVIABILIDADE DE CONTROLE MATERIAL DO ATO ADMINISTRATIVO 
PRATICADO PELA MUNICIPALIDADE N ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE QUALIFICAÇÃO 
REGISTRÁRIA.

Art. 1º O parcelamento do solo para fins urbanos 
será disciplinado por esta Lei, na ocorrência das 
seguintes condições:

I - quando o parcelamento localizar-se em áreas 
de interesse especial;

II - quando o parcelamento localizar-se em áreas 
limítrofes dos municípios, ou quando parte do 
parcelamento pertencer a outro município;

III - quando o parcelamento abranger área 
superior a 1.000.000 m² (um milhão de metros 
quadrados);

IV - quando o parcelamento localizar-se na 
Região Metropolitana da Grande Vitória.

Art. 33. O projeto de loteamento e 
desmembramento deverá ser aprovado pela 
Prefeitura Municipal, a quem compete também a 
fixação das diretrizes estabelecidas na lei federal 
de parcelamento do solo. 

Art. 34. A aprovação do projeto de loteamento e 
desmembramento, pela Prefeitura Municipal, será 
precedido da expedição, pelo Estado, de laudo 
técnico do órgão florestal e de licenciamento 
ambiental. 

CONSIDERANDO que a aprovação municipal de um 
projeto de loteamento ou desmembramento goza de 
presunção de legalidade própria dos atos administrativos 
e traz consigo, em seu bojo, o pressuposto lógico 
da observância de todas as exigências contidas na 
legislação:

Termos em que, inquestionável é, no caso, a 
existência de ato administrativo que aprovou 
o desmembramento, não passível de ser 
anulado nos estreitos limites desta via. De 
fato, a aprovação municipal de per si induz 
à presunção de legalidade própria dos atos 
administrativos, a qual não se pode quebrar 
em sede de qualificação registraria. (Parecer 
Processo CG n° 2011/97225, aprovado pelo 
CGJ/SP 19.10.2011.  MAURÍCIO DA COSTA 
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CARVALHO VIDIGAL – Corregedor Geral 
da Justiça. Diário da Justiça Eletrônico de 
03.11.2011).

CONSIDERANDO que justamente por gozar de 
presunção de legalidade própria, o ato administrativo 
que aprova um loteamento ou desmembramento não 
pode ser controlado na esfera administrativa quer 
seja pelo Oficial de Registros Públicos, quer seja 
pela própria Corregedoria Geral da Justiça, cujo 
assunto já está pacificado na jurisprudência:

REGISTRO DE IMÓVEIS. Recusa de averbação 
de desdobro e registro de escritura de compra 
e venda, por resultar em área inferior a 125 
metros quadrados. Aprovação do desdobro 
pela Municipalidade baseada em lei cujo 
prazo nela estabelecido para requerimento da 
aprovação já havia decorrido. Inviabilidade 
do controle material do ato administrativo 
praticado pela Municipalidade no âmbito 
administrativo de qualificação registrária, o 
que é reservado à esfera jurisdicional. Recusa 
indevida e que deve ser afastada. Recurso 
provido (APELAÇÃO CÍVEL Nº 803-6/7, da 
Comarca de CATANDUVA, em que é apelante 
MARIA ELISA BARTOLOMEU e apelado o 1º 
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS 
E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA 
JURÍDICA da mesma Comarca GILBERTO 
PASSOS DE FREITAS, Corregedor Geral da 
Justiça e Relator (D.O.E. de 18.02.2008)

(...) De início, cumpre mencionar que o 
procedimento de impugnação de registro de 
loteamento tem natureza administrativa, sendo 
o juiz competente, para os fins do art. 19, § 
1°, da Lei n. 6.766/1979, no entendimento 
atual desta Corregedoria Geral da Justiça, 
o Juiz Corregedor Permanente dos oficiais 
de registro de imóveis, que exerce, no caso, 
atividade puramente administrativa e não 
jurisdicional. Nesse sentido, o Corregedor 
Permanente e a Corregedoria Geral da 
Justiça atuam, em casos como este, como 
órgãos meramente administrativos, despidos, 
conseqüentemente, de função jurisdicional.

Daí por que o controle passível de ser realizado, 
na impugnação ao registro de loteamento, é o 
controle de legalidade formal, próprio da atividade 

administrativa de corregedoria, sem que se 
admita amplo controle quanto à legitimidade das 
normas aplicáveis, seja pelo confronto entre atos 
regulamentares e infra-regulamentares e as leis 
que pretendem disciplinar, seja pelo contraste 
de leis e atos normativos com a Constituição 
da República, restritos, referidos confronto e 
contraste, à atividade jurisdicional.

A propósito, nunca é demais lembrar que o 
entendimento reiterado do Colendo Conselho 
Superior da Magistratura e desta Corregedoria 
Geral da Justiça tem sido no sentido da 
impossibilidade de recusar vigência a norma 
legal no âmbito administrativo, por suposta 
inconstitucionalidade, quando esta não for 
absolutamente manifesta, sendo o controle de 
constitucionalidade de leis e atos normativos, em 
princípio, atribuição afeta com exclusividade ao 
Poder Judiciário, no exercício da jurisdição (CSM: 
Apelações Cíveis nºs 3.346-0, 4.936-0, 20.932-
0/00; CGJ: Processos nºs 274/93; 2.038/94; 
1.522/99; 1.066/2005) - São Paulo, 1° de junho 
de 2007.ÁLVARO LUIZ VALERY MIRRA Juiz 
Auxiliar da Corregedoria DECISÃO: Aprovo o 
parecer do MM. Juiz Auxiliar da corregedoria 
e por seus fundamentos, que adoto nego 
provimento ao recurso interposto, mantendo-
se a respeitável decisão de primeiro grau para 
o fim de ser autorizado o registro do loteamento 
Residencial Terras Di Siena. Publique-se. São 
Paulo, 5.6.2007. - (a) - GILBERTO PASSOS DE 
FREITAS - Corregedor Geral da Justiça. Diário 
Oficial do Estado (Judiciário) de 19.06.2007

No mesmo sentido: 

Com efeito, o procedimento de impugnação 
de registro de loteamento tem natureza 
administrativa, sendo passível, nesta sede, 
apenas o controle de legalidade formal, 
próprio da atividade administrativa, reservado 
o controle de legalidade material à esfera 
jurisdicional.

Como esclarecem Vicente Celeste Amadei e 
Vicente de Abreu Amadei :

“(...) em matéria de qualificação de registro 
do parcelamento do solo urbano, no ponto 
relativo ao ato de aprovação e de anuências 
prévias exigíveis, a situação é, da parte do 

RECOMENDAÇÕES SINOREG-ES
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Serviço Registral Imobiliário e, acrescente-
se da parte da Corregedoria Permanente ou 
Geral, de controle urbanístico indireto e formal 
e, assim, não cabe ao ofi cial registrador e, 
acrescente-se, ao Corregedor Permanente 
ou à Corregedoria Geral promover, para tais 
documentos, a investigação de fundo, quer 
técnica, quer de controle de sua legalidade 
material, mas apenas ter a cautela de verifi car 
e exigir a existência jurídica e a validade 
formal deles. Isso não signifi ca, note-se, 
que ilegalidade intrínseca da aprovação 
do loteamento não deve ser controlada. Ao 
contrário, toda ilegalidade administrativa 
deve ser autocontrolada e heterocontrolada, 
mas sempre pelos órgãos públicos que 
estiverem devidamente investidos nos 
poderes administrativos e jurisdicionais, 
respectivamente, para tanto. Havendo, 
então, vício material na aprovação do 
parcelamento, o heterocontrole da 

legalidade cabe ao Poder Judiciário, em 
exercício de sua função típica, jurisdicional, 
por meio de remédio processual adequado 
(...)” ( Brasília-DF, 24 de abril de 2012 
RICARDO NORIO DAITOKUJ uiz de Direito 
Circunscrição :1 – BRASILIA Processo 
:2012.01.1.011127-7 Vara : 31 - VARA DE 
REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO 
FEDERAL)

CONSIDERANDO a autonomia na interpretação e 
aplicação das leis ao caso concreto pelo Registrador 
Imobiliário;

O SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINOREG-ES - 
RECOMENDA aos Ofi ciais de Registro de Imóveis que 
observem que não compete ao RGI exercer controle 
administrativo sobre o ato de aprovação do loteamento 
ou desmembramento pelo município, só podendo 
recursar seu registro ou averbação na hipótese de 
violação expressa e literal a dispositivo de lei.

RECOMENDAÇÕES SINOREG-ES

SINOREG-ES elege nova Diretoria Executiva no dia 29 de novembro

Serão eleitos 13 membros para Diretoria e seis membros para cada Conselho do Sindicato

A nova diretoria, o Conselho Fiscal e o Conselho de Ética do SINOREG-ES serão escolhidos em Assembleia Geral 
marcada para o próximo dia 29 de novembro. Ao todo serão eleitos 13 representantes para a diretoria e seis para cada 
conselho.

Para a diretoria serão escolhidos: presidente, vice-presidente, 2° vice-presidente, 1° tesoureiro, 2° tesoureiro, além de 
diretor de Relações Institucionais, diretor de Registro de Imóveis, diretor de Protestos de Títulos, diretor de Tabelionato 
de Notas, diretor de Registro Civil das Pessoas Naturais e diretor de Registro de Títulos e Documentos e Civis das 
Pessoas Jurídicas.

Já os conselhos Fiscal e de Ética serão formados por três membros e três suplentes cada um.

Os escolhidos para os novos cargos serão empossados no dia 2 de janeiro de 2015 e vão atuar o biênio 2015/2016. 

A assembleia geral vai acontecer na sede do sindicato, na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 81, Bento Ferreira, Vitória, 
e a primeira chamada para votação esta marcada para o dia 29 de novembro de 2014, às 9h30 e a segunda chamada 
para às 10h, independente do número de presentes. A votação se encerará às 12h30.

Haverá também possibilidade de voto por correspondência, o que será considerado como voto presente. O associado 
deve também estar em dias com suas contribuições sindicais para ter seu voto como válido.

Fique atento! Na próxima edição encaminharemos as regras da votação, bem como outros detalhes pertinentes.

SINOREG-ES

Parecer aprovado em Reunião de Diretoria do dia 18/07/2014.
O presente parecer não tem caráter vinculativo, servindo como ORIENTAÇÃO aos Notários e Registradores que, por força de 
lei, têm autonomia funcional para aplicar seu entendimento ao caso concreto de acordo com direito vigente.
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DECRETO Nº 8.270

Atos do Poder Executivo
DECRETO Nº 8.270, DE 26 DE JUNHO DE 2014
Institui o Sistema Nacional de Informações de Registro 
Civil - Sirc e seu comitê gestor,e dá outras providências. 
 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 37 a 41 da 
Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009,
DECRETA :
Art. 1º Fica instituído o Sistema Nacional de Informações de 
Registro Civil - Sirc, com a finalidade de captar, processar, 
arquivar e disponibilizar dados relativos a registros de 
nascimento, casamento, óbito e natimorto, produzidos pelas 
serventias de registro civil das pessoas naturais.
§ 1º O Sirc terá base de dados própria, constituída pelos dados 
referidos no caput.
§ 2º O Sirc visa apoiar e otimizar o planejamento e a gestão 
de políticas públicas que demandarem o conhecimento e a 
utilização dos dados referidos no caput.
Art. 2º Caberá ao Sirc:
I - promover o aperfeiçoamento da troca de dados entre as 
serventias de registro civil de pessoas naturais e o Poder 
Público;
II- promover a interoperabilidade entre os sistemas das 
serventias de registro civil e de pessoas naturais e os cadastros 
governamentais;
III - padronizar os procedimentos para envio de dados 
pelasserventias de registro civil de pessoas naturais ao Poder 
Executivo federal; e
IV - promover a realização de estudos e pesquisas voltadas ao 
seu aprimoramento.
Art. 3º O Sirc contará com um comitê gestor responsável pelo 
estabelecimento de diretrizes para funcionamento, gestão e 
disseminação do sistema e pelo monitoramento do uso dos 
dados nele contidos.
§ 1º Caberá ao comitê gestor:
I- estabelecer procedimentos para implementação, 
operacionalização, controle e aprimoramento do Sirc;
II - definir procedimentos para assegurar a integridade, a 
disponibilidade, a autenticidade e a confidencialidade dos 
dados e a interoperabilidade entre o Sirc e outros sistemas 
de informação dos órgãos e entidades envolvidos, observada 
a legislação aplicável e as recomendações técnicas da 
arquitetura dos padrões de interoperabilidade de Governo 
Eletrônico – e-PING;
III - deliberar sobre as recomendações do grupo técnico 
executivo de que trata o art. 5º;
IV - autorizar o acesso aos dados do Sirc, de acordo com o 
art. 7º;
V - estabelecer níveis de acesso aos dados do Sirc;
VI - estabelecer as regras referentes ao custeio da 
disponibilização dos dados do Sirc a outros órgãos e entidades 

Decreto Nº 8.270 do Governo Federal institui o Sistema Nacional de 
Informações de Registro Civil - Sirc

públicos que não estejam representados no comitê gestor;
VII - zelar pela eficácia e efetividade das medidas adotadas 
no âmbito do Sirc;
III - promover a realização de estudos e pesquisas voltados para 
o aprimoramento do Sirc;
IX - propor medidas, em cooperação com o Poder Judiciário,para 
fortalecimento e modernização do registro civil das pessoas 
naturais;
X - dispor sobre a divulgação pública de dados obtidos por meio 
do Sirc, na forma do § 6º do art. 7º;
XI - monitorar a disponibilização e o uso dos dados do Sirc, 
suspendendo-os em caso de comprovado abuso, irregularidade 
ou desvio de finalidade;
XII - definir cronograma de implantação da sistemática de envio 
dos dados de que trata o art. 8º;
XIII - aprovar o regimento interno por maioria absoluta dos seus 
membros; e
XIV - dispor sobre outras questões referentes ao Sirc, nos termos 
do regimento interno.
§ 2º O regimento interno previsto no inciso XIII do § 1º deverá 
dispor sobre a competência, estrutura e funcionamento do comitê 
gestor e do grupo técnico executivo e sobre as atribuições de 
seus membros.
Art. 4º O comitê gestor será composto por representantes de 
cada um dos seguintes órgãos e entidades:
I - Ministério da Previdência Social;
II - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República;
III - Ministério da Justiça;
IV - Ministério da Defesa;
V - Ministério das Relações Exteriores;
VI - Ministério da Fazenda;
VII - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
VIII - Ministério da Saúde;
IX - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
X - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; e
XI - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
§ 1º A coordenação do comitê gestor será exercida de forma 
alternada, em períodos anuais, pelo Ministério da Previdência 
Social e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, na forma disposta pelo regimento interno.
§ 2º A secretaria-executiva do comitê gestor será exercida pelo 
Ministério da Previdência Social.
§ 3º A coordenação do comitê gestor convidará o Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ e duas entidades de representação 
nacional dos registradores civis de pessoas naturais a indicarem 
representantes para integrarem o comitê na qualidade de 
membros.
§ 4º Cada órgão ou entidade mencionados no § 3º poderá 
indicar, para membro do comitê gestor, um representante titular 
e seu suplente.
§ 5º Cada órgão ou entidade previstos no caput indicará, por 
meio de seu dirigente máximo, para membro do Comitê Gestor, 
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um representante titular e seu suplente, designados mediante 
ato conjunto do Ministro de Estado da Previdência Social e da 
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República.
§ 6º O Comitê Gestor deliberá por maioria simples, presente a 
maioria absoluta de seus membros.
§ 7º O desenvolvimento, a operacionalização e a manutenção 
do Sirc caberão ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
observadas as diretrizes e deliberações do comitê gestor.
Art. 5º O comitê gestor terá o apoio de um grupo técnico 
executivo.
§ 1º Caberá ao grupo técnico executivo subsidiar o comitê gestor 
quanto aos aspectos técnicos de suas atividades e apresentar 
propostas sobre a implementação, operacionalização, controle 
e aprimoramento do Sirc.
§ 2º Cada membro do comitê gestor indicará, para participar 
do grupo técnico executivo, um representante titular e seu 
suplente, designados mediante ato conjunto do Ministério de 
Estado da Previdência Social e da Ministra de Estado Chefe da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Art. 6º A participação no comitê gestor e no grupo técnico 
executivo será considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada.
Parágrafo único. A participação no comitê gestor e no grupo 
técnico executivo será custeada pelo órgão ou entidade de 
origem de cada representante.
Art. 7º Os dados contidos no Sirc poderão ser disponibilizados, 
após autorização do comitê gestor, aos órgãos e entidades 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
que os solicitarem, observado o disposto no art. 31 da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011.
§ 1º A disponibilização dos dados contidos no Sirc a órgãos 
e entidades integrantes do comitê gestor independerá de 
autorização.
§ 2º A solicitação de dados do Sirc deverá ser motivada e 
somente será autorizado o acesso à base de dados quando 
verificada a pertinência entre a competência institucional do 
órgão ou entidade pública e a utilidade dos dados solicitados.
§ 3º Os órgãos e entidades referidos neste artigo poderão 
integrar às suas próprias bases de dados os dados 
disponibilizados pelo Sirc.
§ 4º Os dados contidos no Sirc serão disponibilizados ao 
Ministério da Justiça para viabilizar a integração com o 
Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil, instituído 
pelo art. 2o da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997.
§ 5º Os órgãos e entidades referidos neste artigo não poderão 
transferir a terceiros o acesso à base de dados do Sirc.
§ 6º A divulgação pública dos dados obtidos por meio do Sirc 
observará o previsto em resolução do comitê gestor, vedada a 
identificação das pessoas a que os dados se referirem.
§ 7º Excepcionalmente, os dados contidos no Sirc poderão 
ser disponibilizados a entidades privadas, exclusivamente 
para fins de estudos e pesquisas, após autorização do comitê 
gestor, vedada a identificação das pessoas a que os dados se 
referirem.
Art. 8º Os dados atualizados relativos aos registros de 
nascimento, casamento, óbito e natimorto serão disponibilizados 

no Sirc eletronicamente, nos termos dos arts. 39 e 41 da Lei nº 
11.977, de 7 de julho de 2009, e do art. 68 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991.
§ 1º O titular da serventia de registro civil de pessoas naturais 
deverá inserir no Sirc, de preferência diariamente, os dados de 
nascimento, casamento, óbito e natimorto registrados no mês, 
observado como prazo máximo o dia 10 do mês subsequente, 
na forma definida pelo comitê gestor.
§ 2º Na hipótese de não haver sido registrado nenhum 
nascimento, casamento, óbito ou natimorto, deverá o titular das 
serventias de registro civil de pessoas naturais comunicar o fato 
por meio do Sirc, no prazo previsto no §1º.
§ 3º Os atos registrais referentes a registros de nascimento, 
casamento, óbito e natimorto praticados a partir da vigência da 
Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, ainda não constantes 
do sistema de registro eletrônico, deverão ser inseridos no Sirc, 
na forma disposta pelo comitê gestor, observado o art. 39 da Lei 
nº 11.977, de 2009.
Art. 9º Os dados obtidos por meio do Sirc não substituem 
certidões emitidas pelas serventias de registro civil das pessoas 
naturais.
Art. 10º Os registradores civis das pessoas naturais terão acesso, 
por meio do Sirc, a informações suficientes para localização 
dos registros e identificação da respectiva serventia, para que 
possam solicitar e emitir certidões, inclusive por meio eletrônico. 
§ 1º As certidões eletrônicas poderão ser produzidas, 
transmitidas, armazenadas e assinadas por meio eletrônico, na 
forma da lei.
§ 2º Cada certidão eletrônica só poderá ser impressa uma única 
vez pelo registrador civil.
§ 3º As certidões eletrônicas serão consideradas válidas desde 
que atendidos os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP-Brasil.
§ 4º O emitente da certidão eletrônica deverá prover mecanismo 
o de acesso público e gratuito na internet que possibilite ao 
usuário verificar a autenticidade da certidão emitida na forma 
definida pelo comitê gestor.
Art. 11º As despesas com desenvolvimento, manutenção, 
operação e demais atividades de tecnologia da informação do 
Sirc serão custeadas por meio de recursos consignados no 
orçamento do INSS, observado o disposto no inciso VI do § 1º 
do art. 3º.
Art. 12º Este Decreto entra em vigor na data de sua primeira 
publicação.
Brasília, 26 de junho de 2014; 193º da Independência e 126º da 
República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Celso Luiz Nunes Amorim
Luiz Alberto Figueiredo achado
Guido Mantega
Arthur Chioro
Miriam Belchior
Garibaldi Alves Filho
Tereza Campello
Ideli Salvati
Fonte : Diário da União
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Rodrigo Grobério Borba 
Advogado - OAB/ES 11.017
E-mail: rodrigo@agvadvocacia.adv.br

TIRA-DÚVIDAS jurídico

Ata notarial é o instrumento público pelo qual 
o tabelião, ou preposto autorizado, a pedido 
de pessoa interessada, constata fi elmente os 
fatos, as coisas, pessoas ou situações para 

comprovar a sua existência, ou o seu estado. (FERREIRA, 
Paulo Roberto Gaiger; RODRIGUES, Felipe Leonardo. 
Ata Notarial - Doutrina, prática e meio de prova, p. 112. 
São Paulo: Quartier Latin, 2010)
Trata-se de documento dotado de fé pública e com força 
de prova pré-constituída, tendo por objeto, em síntese: 
(a) fazer constatar o comparecimento, na serventia, 
de pessoa interessada em algo que não se tenha 
realizado por motivo alheio à sua vontade; (b) fazer 
constatar a ocorrência de fatos que o tabelião de notas 
diligenciando em recinto interno ou externo, sempre 
dentro da circunscrição que lhe fora delegada, ou em 
meio eletrônico, tiver percebido ou esteja percebendo 
com seus próprios sentidos; (c) averiguar a notoriedade 
de um fato.
Os propósitos e conteúdos da ata notarial são diferentes 
da escritura pública declaratória.
Na ata notarial os fatos são presenciados pelo próprio 
tabelião, a pedido da parte interessada, em um ou vários 
locais, podendo, inclusive, o local ser em ambiente 
virtual. Os fatos podem ser praticados em diferentes dias 
e horários, com ou sem a intervenção do solicitante.
Na escritura pública de declaração, lavra-se instrumento 
que contém declaração prestada diretamente pelo 
interessado, na presença do tabelião.  A fé pública que 
é produzida limita-se ao ato declaratório em si mesmo 
considerado, presumindo verdadeiro que a declaração 
foi prestada diretamente ao tabelião, após prévia e 
regular identifi cação do solicitante. Não encerra tal ato 
presunção de veracidade em relação ao seu conteúdo, 
dado que não é atribuição do tabelionato de notas aferir 
prova.
São requisitos de conteúdo da ata notarial: (a) data e 
lugar de sua realização; (b) nome e qualifi cação completa 
de quem a tiver solicitado; (c) narração circunstanciada 
dos fatos; (d) declaração de ter sido lida ao solicitante 
e, sendo o caso, às testemunhas, ou de que todos a 
leram; (e) assinatura do solicitante e, sendo o caso, 
das testemunhas, bem como do tabelião de notas, seu 
substituto ou escrevente, encerrando o ato.
A ata notarial está regulamentada nos artigos 670 a 673 
do Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral da 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATA NOTARIAL
E DA SUA DIFERENÇA EM RELAÇÃO À ESCRITURA 
PÚBLICA DECLARATÓRIA

Justiça do Estado do Espírito Santo:
Art. 670. Ata notarial é a certifi cação de fatos 
jurídicos a requerimento da parte interessada e por 
constatação pessoal do tabelião ou seu substituto, 
cujo objeto não comporte a lavratura de escritura 
pública. Pode ser lavrada ata notarial, entre outros 
exemplos, para a captura de imagens e de conteúdo 
de sites de internet, vistorias em objetos e lugares, 
bem como narração de situações fáticas com o 
intuito de prevenir direitos e responsabilidades.
(Art. 7°, inciso III, Lei Federal nº 8.935/94 – LNR. 
Art. 364, CPC).
§ 1º Para a formalização da ata notarial poderão ser 
realizadas diligências dentro dos limites territoriais 
da delegação notarial, inclusive fora do horário 
de funcionamento da serventia, se necessário. O 
ofi cial poderá contar com o auxílio de perito.
(Art. 9º, Lei Federal nº 8.935/94 – LNR).
§ 2º Os fatos serão objetivamente narrados pelo 
notário, sem a emissão de juízo de valor.
Art. 671. A ata notarial será lavrada em livros de 
notas e conterá:
a) local, data e hora de sua lavratura;
b) nome e qualifi cação do solicitante;
c) narração circunstanciada dos fatos;
d) declaração de haver sido lida ao solicitante, e, 
sendo o caso, às testemunhas;
e) assinatura do solicitante, ou de alguém a seu 
rogo, e, sendo o caso, das testemunhas;
f) assinatura e sinal público do tabelião ou de seu 
substituto.
Parágrafo único. Poderá ser aberto livro específi co 
para a lavratura das atas notariais, quando o 
movimento da serventia assim o justifi car, mediante 
autorização da Corregedoria Geral da Justiça.
Art. 672. O ofi cial poderá arquivar, a parte, 
documentos pertinentes ao fato em exame que 
não puderem integrar a ata notarial, a eles fazendo 
referência no texto. Nos documentos arquivados 
serão certifi cados o livro e folhas utilizados para a 
lavratura do ato.
Art. 673. As atas notariais relativas ao conteúdo de 
sites da internet poderão também ser arquivadas 
eletronicamente na serventia.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

ANIVERSARIANTES  DOs MESES DE 
AGOSTO / SETEMBRO

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

CARLOS ROBERTO GARCIA GENELHU SÃO GABRIEL DA PALHA 1-ago
CELI MARIA GUISSO CABRAL ARACRUZ 1-ago
JEFERSON MIRANDA IUNA 1-ago
JOÃO SOARES FERNANDES VITORIA 4-ago
MARCIO VALORY SILVEIRA ALEGRE 4-ago
AGUILAR PINHEIRO FILHO CASTELO 5-ago
JOSE DE SOUZA SãO GABRIEL DA PALHA 6-ago
ROSELI ALCEBIADES FERREIRA SILVA DORES DO RIO PRETO 6-ago
LÊDA MARIA CORRÊA COLA AFONSO CLAUDIO 10-ago
PEDRO ARI REAL AFONSO SÃO MATEUS 11-ago
WILTON MENEZES TRINDADE MUNIZ FREIRE 11-ago
GERUSA CORTELETTI RONCONI VILA VELHA 13-ago
LUIZ ROBERTO DE BARROS AZZINI AGUA 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
ELZA HERINGER DA SILVA FREIRE PINHEIROS 16-ago
GERUSA VIEIRA DA CUNHA FARDIM CASTELO 16-ago
JOSE DUARTE DE OLIVEIRA MUCURICI 16-ago
LÚCIA MARIA DE MORAES ARACRUZ 17-ago
NOEMEA ZANDONADE FEITOZA CONCEIÇÃO DO CASTELO 17-ago
IVIE PIANA GARCIA IBIRACU 19-ago
JOSIAS ANTONIO PEREIRA SANTA LEOPOLDINA 21-ago
DAGMAR AUGUSTO HELL SANTA MARIA DE JETIBÁ 23-ago
RENATA F. DE ALMEIDA GONÇALVES TRINDADE RIO BANANAL 24-ago
EDUARDO VOLNEY AMORIM VITÓRIA 26-ago
DÁLIA DA SILVA MUNIZ PINHEIRO 27-ago
KALINE GONÇALVES SANTA CLARA MANTENÓPOLIS 27-ago
CLOVIS DE BARROS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 28-ago
MILSON FERNANDES PAULIN ARACRUZ 28-ago
MARIA VIRGINIA NOVAES LEAL BARBOSA LARANJA DA TERRA 30-ago
NEURA LUCIA MELO FERREIRA IBIRAÇU 31-ago
ROSEMERI ROSA SILVA BARRA DE SãO FRANCISCO 31-ago
KENIA MARA FELIPETTO MALTA VALADARES IBATIBA 1-set
LUCIANO VON SCHILGEN FERREIRA COLATINA 1-set
VALERIA VIRGINIA PINHEIRO MUCURICI 1-set
MARCINEI RIBEIRO LUIZ GUAÇUÍ 2-set
MARIA ADELIA GALVÃO LOPES TEIXEIRA MONTANHA 4-set
RUBENS RUY MARTINS GUARAPARI 5-set
WILLIAN RIBEIRO BERALDO MANTENÓPOLIS 6-set
FELIPE SARDENBERG MACHADO CAPITAL 8-set
ANDRE ARRUDA LOBATO RODIRGUES CARMO MARECHAL FLORIANO 11-set
BENILDES MUNIZ DA SILVA PEDRO CANÁRIO 11-set
ÉLCIDA XAVIER MACHADO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 11-set
SINARA DE ALMEIDA MUNIZ FREIRE 12-set
DEUSI VIANA PEDRINI BAIXO GUANDU 16-set
ZULMIRA MARTINS MIRANDA FUNDÃO 16-set
ELIZANGELA CAMILO ASTORI GUARAPARI/ES 17-set
ESMAEL NUNES LOUREIRO LINHARES 18-set
ANECY MARIA NUNES FONSECA SAO JOSE DO CALÇADO 20-set
NANCI FARAGE DE SOUSA DOMINGOS MARTINS 20-set
LEONARDO JOSE CYPRESTE DE AZEVEDO VILA VELHA 21-set
NILZA REICH NUNES SANTA TERESA 21-set
AGENOR CONCEICAO DE OLIVEIRA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 22-set
PAULO DA SILVA QUINTAO IBITIRAMA 22-set
ISABEL CRISTINA PASSOLINI FERREIRA ALFREDO CHAVES 27-set
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