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tempo da união notarial e registral não só capixaba, mas nacional. Prova dessa tendência 
cooperativista é o novo formato desta revista, que terá agora a participação das várias ins-
tituições como a Associação dos Notários e Registradores - ANoREG-ES, Sindicato dos

Notários e Registradores - SINoREG-ES, Colégio Notarial do Brasil - CNB-ES e o Instituto de 
Estudos de Protestos de Títulos - IEPTB-ES. 

Nesse caminho, onde a união faz a força, as citadas instituições têm feito um intenso trabalho 
conjunto na defesa da atribuição notarial e registral investindo na realização de diversos projetos, 
cursos, eventos, estudos e orientações à classe com o objetivo, não apenas, de capacitação técnica, 
mas também de valorizar os atributos dos atos notariais e registrais, especialmente na prevenção 
de litígios e garantia da segurança jurídica. o pensamento no coletivo e nos resultados em prol 
da classe e do cidadão tem sido os principais objetivos, sem se preocupar com o individualismo 
ou vaidades pessoais. Nesse momento, o que importa, é envidar esforços conjuntos para a melhor 
prestação dos serviços em benefício da sociedade, pois ninguém consegue realizar algo sem a 
colaboração do outro e com o trabalho em equipe, as ações são legitimadas pela classe e Órgãos 
públicos. Nas palavras do notário e amigo Carlos Fernando Brasil Chaves “o interesse social deve 
se sobrepor. É racional a utilização da atividade notarial como instância de pacificação social e 
de realização de inúmeras necessidades sociais. Por isso, retomamos aqui o que já afirmamos 
outrora. Urge elevar o notariado à sua real categoria: a de função nobre por excelência, essencial 
ao direito, à administração da justiça, à estabilidade das relações, ao Estado, à sociedade e à vida.” 

Prova disso é que esta nova revista será conjunta e abrangerá todas as especialidades das ser-
ventias extrajudiciais, o que agregará maior valor. Nesse mesmo desejo, também foi criada em 
conjunto a Escola Notarial e Registral do Espírito Santo - ENoRES, que vem promovendo diver-
sos cursos para os titulares e prepostos das serventias extrajudiciais. Além disso, no ano de 2014 
foi realizado o “Projeto Sinoreg Itinerante” em conjunto com todas instituições e que levou às 
diversas microrregiões centrais do interior do Estado, como Alegre, Mucurici, Pancas e Itarana, 
as principais novidades relativas às atividades notariais e registrais e outros assuntos teóricos e 
práticos, entre eles a digitalização dos livros, CENSEC, as Cartas de Sentença, o registro eletrô-
nico, a regularização fundiária, central do protesto, utilização da central de interdições e tutelas e 
a operacionalização da central de registro civil - CRC, com explicações teóricas e práticas sobre 
os assuntos, onde os participantes puderam sanar as principais dúvidas existentes no dia a dia do 
Cartório. Ainda no ano de 2015 serão realizados encontros em Jaguaré, Cachoeiro de Itapemirim 
e Vitória e seus Municípios vizinhos. Recentemente, foi criada ainda a Biblioteca Notarial e Re-
gistral capixaba, que terá um acervo de livros relacionados à área, para apoio às serventias e que 
funcionará também como uma “sala do associado” na sede do SINoREG-ES. Só o conhecimento 
possibilita a prática da atividade. Sem ele, não pode haver compreensão. 

Por fim, cabe aqui um agradecimento a todos aqueles se empenharam e se dedicaram institu-
cionalmente para que os projetos idealizados em 2013 e 2014 se tornassem medidas concretas, 
tais como as centrais, provimentos e diversos outros projetos ainda em tramite perante a Egrégia 
Corregedoria Geral de Justiça, na Assembléia Legislativa e outros Órgãos, tais como a criação da 
comunicação de venda de veículos pelos Cartórios, a possibilidade do cliente parcelar os emolu-
mentos no cartão de crédito onde o Cartório receberá o valor à vista, flexibilização do horário de 
funcionamento, postecipação do protesto e muitos outros projetos. Muito ainda há o que fazer em 
prol dos notários e registradores capixabas e em benefício de toda a sociedade, o que nos indica 
que o ano de 2015 será de muito trabalho e novas conquistas.

EDITORIAL

nova revista de Direito notarial 
e registral do Espírito santo

É

Boa leitura!

Fernando Brandão 
Coelho Vieira
Presidente do
SINoREG-ES



4 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

endo em vista a correta aplicação da 
Constituição Federal e a necessidade 
de controle e fiscalização, a Correge-

doria Nacional de Justiça publicou na última 
semana o Provimento 43, que dispõe sobre o ar-
rendamento de imóvel rural por estrangeiros.

De acordo com o provimento, passa a ser im-
prescindível a formalização por escritura pú-
blica de contratos de arrendamento de imóvel 
rural celebrados por pessoa física estrangeira 
residente no país, pessoa jurídica estrangeira 
autorizada a funcionar no Brasil ou pessoa ju-

Ementa: Dispõe sobre o arrendamento de imó-
vel rural por estrangeiro residente ou autoriza-
do a funcionar no Brasil, bem como por pessoa 
jurídica brasileira da qual participe, a qualquer 
título, pessoa estrangeira física ou jurídica que 
resida ou tenha sede no exterior e possua a 
maioria do capital social.
A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no art.8º, X, do 
Regimento Interno do Conselho Nacional de 
Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de controle e 
fiscalização dos atos concernentes a arrenda-
mento de imóvel rural por estrangeiro, visando 
à correta implementação da Política Agrária 
prevista na Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO o disposto no art. 190 
da Constituição Federal de 1988, nas Leis 
Federais nº 4.504, de 30 de novembro de 
1964,5.709, de 7 de outubro de 1971, regula-
mentada pelo Decreto 74.965/1974, e 8.629, 
de 25 de fevereiro de 1993;
CONSIDERANDO que o art. 23 da Lei nº 
8.629/1993 determina que o estrangeiro resi-
dente no País e a pessoa jurídica autorizada a 
funcionar no Brasil só poderão arrendar imóvel 
rural na forma da Lei nº 5.709/1971, aplican-
do-se ao arrendamento todos os limites, res-
trições e condições aplicáveis à aquisição de 
imóveis rurais por estrangeiros;
CONSIDERANDO o Parecer CGU/AGU n. 
01/2008 – RVJ, de 3 de setembro de 2008, 
aprovado e publicado no Diário Oficial da União 

do dia 23 de agosto de 2010, que revogou ex-
pressamente o Parecer nº GQ-181, de 1998 e 
o Parecer GQ-22, de 1994,
RESOLVE:
Art. 1º Os contratos de arrendamento de imó-
vel rural serão necessariamente formalizados 
por escritura pública, quando celebrados por:
I - pessoa física estrangeira residente no Brasil;
II - pessoa jurídica estrangeira autorizada a fun-
cionar no Brasil;
III - pessoa jurídica brasileira da qual participe, 
a qualquer título, pessoa estrangeira física ou 
jurídica que resida ou tenha sede no exterior e 
possua a maioria do capital social.
§1º Os tabeliães responsáveis pela lavratura 
de escritura pública relativa a arrendamento 
de imóvel rural, por pessoa constante docaput 
deste artigo, observarão o disposto no art. 23 
da Lei nº 8.629/1993, bem como os requisitos 
formais previstos nos artigos 92 e seguintes da 
Lei nº 4.504/1964, regulamentada pelo Decre-
to nº 59.566/1966, e o art. 215 do Código Civil 
de 2002.
Art. 2º Será exigida a autorização do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA-, mediante requerimento do interessado 
em arrendar imóvel rural, nas hipóteses previs-
tas no Decreto 74.965, de 26 de novembro de 
1974, ao dispor sobre a aquisição de imóvel 
rural por estrangeiro.
§1º O prazo de validade da autorização do IN-
CRA é de 30 (trinta) dias, período em que deve-
rá ser lavrada a escritura pública, seguindo-se 
o registro obrigatório na Circunscrição da situa-

CnJ regulamenta arrendamento 
de imóvel rural por estrangeiro
Provimento nº 43 foi publicado no dia 17/4 e não revoga as normas 
editadas pelas Corregedorias Gerais de Justiça, no que forem compatíveis

Provimento Nº 43 de 17/04/2015

ção do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da lavratura do instrumento 
público.
Art. 3º Os Cartórios de Registro de Imóveis ins-
creverão os contratos de arrendamento de imó-
vel rural celebrados por pessoas indicadas no 
artigo 1º deste Provimento no Livro de Registro 
de Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangei-
ros, na forma prevista no art. 15 do Decreto nº 
74.965/1974.
§ 1º Os registros relativos a imóveis situados 
em comarcas ou circunscrições limítrofes serão 
feitos em todas elas, devendo constar dos re-
gistros esta circunstância.
Art. 4º Trimestralmente, os Oficiais de Registro 
de Imóveis deverão remeter às Corregedorias 
Gerais da Justiça a que estiverem subordina-
dos, e à repartição estadual do INCRA, infor-
mações sobre os atos praticados relativos ao 
arrendamento de imóvel rural por pessoa cons-
tante do art. 1º deste Provimento.
§1º Quando se tratar de imóvel situado em 
área indispensável à segurança nacional, será 
necessário o assentimento prévio da Secreta-
ria Geral do Conselho de Segurança Nacional.
Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data 
de sua publicação e não revoga as normas edi-
tadas pelas Corregedorias Gerais de Justiça, no 
que forem compatíveis.

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Fonte: CNJ

rídica brasileira com participantes estrangei-
ros que detenham a maioria do capital social.

Também passa a ser necessária a autorização 
do Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária (Incra), que deve ser solicitada 
pelo interessado à autarquia e terá validade de 
30 dias, período no qual a escritura do imóvel 
deve ser lavrada. Após a escritura, o solicitante 
tem o período de 15 dias para efetuar o regis-
tro obrigatório na circunscrição do imóvel.

Segundo o provimento, imóveis rurais que 
se encontram em comarcas ou circunscrições 

limítrofes devem ser registrados em todas 
elas, com a informação dessa especificidade. 
Caso o imóvel esteja situado em área indis-
pensável à segurança nacional, a Secretaria 
Geral do Conselho de Segurança Nacional 
deve ser consultada.

A nova norma prevê um acompanhamento 
dos registros: a cada três meses, os oficiais de 
registros de imóveis devem remeter às corre-
gedorias regionais e às repartições do Incra 
informações sobre arrendamentos praticados 
por estrangeiros.

T
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Agenda do Sinoreg-ES Itinerante

Data: 26/06/2015
Local: Jaguaré
Sindicato Rural de Jaguaré (ES) – Rua João Pariz, 
31, Centro – Jaguaré (ES).
Municípios Abrangidos: Conceição da Barra, São 
Mateus, Sooretama e Linhares

Data: 31/07/2015
Local: Cachoeiro de Itapemirim
Municípios Abrangidos: Vargem Alta, Alfredo 
Chaves, Anchieta, Iconha, Rio Novo do Sul, Piúma, 
Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.

Data: 07/08/2015
Local: Vitória (auditório do Sinoreg-ES)
Municípios Abrangidos: João Neiva, Ibiraçu, 
Aracruz, Fundão, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana, 
Guarapari, Domingos Martins e Marechal Floriano.

Devido ao grande sucesso do Projeto Sinoreg em 2014, o Sindicato dos 
Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg), em parce-
ria com suas entidades coirmãs (Anoreg-ES, IEPTB-ES e CNB-ES) definiu 
as datas e regiões que receberão o projeto no ano de 2015.

Com o objetivo de levar aos Cartórios do interior do Espírito Santo pa-
lestras sugestivas e que atenda às necessidades práticas das unidades, o 
evento seguirá os moldes das edições de 2014, com inscrições gratuitas, 
necessitando apenas de uma prévia inscrição.

os participantes também podem sugerir temas a serem debatidos nos 
encontros através do e-mail: bruno@sinoreg-es.org.br

Projeto Sinoreg Itinerante define 
datas e regiões de ações para 2015
Iniciativa busca levar ao interior do Estado principais 
temas atuais das atividades notariais e registrais

Abaixo segue o cronograma com as datas e regiões definidas.
1) CRC;
2) CIT;
3) Livro Diário;
4) Digitalização;
5) Cartosoft;
6) Censec;
7) Provimento da Carta de sentença e outros Provimentos recentes;
8) CEPROT (com participação de membro do IEPBT-ES)
8) Outros assuntos relevantes;
9) Tira dúvidas da prática.
* Temas e datas sujeitos a alteração

Colaboraram Elaine Viana e Bruno Bittencourt
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s dois primeiros cursos promovidos 
pela Escola Notarial e Registral do Esta-
do do Espírito Santo (ENoRES) na sede 

do Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) na cida-
de de Vitória (ES) deram mostras de que 2015 
será um importante ano voltado à capacitação e 
preparação da atividade extrajudicial capixaba.

Com auditórios repletos e palestrantes de 
alto nível, notários, registradores e prepostos 
dos cartórios capixabas puderam se atualizar 
sobre importantes inovações relacionadas ao 
bom atendimento ao público e também sobre 
o tema da regularização fundiária que nos úl-
timos meses ganhou novas normatizações em 
âmbito estadual e federal, com repercussões 
inclusive no novo Código de Processo Civil 
que acaba de ser aprovado pelo Congresso 
Nacional e sancionado pela presidente.

“o primeiro encontro de 2015 foi um ver-
dadeiro sucesso, o que prova a grande adesão 
às vésperas do carnaval”, disse o presidente da 
Seccional do Espírito Santo do Colégio Nota-
rial do Brasil (CNB-ES), Rodrigo Reis Cyrino, 
um dos organizadores da Enores ao final da 
primeira palestra realizada no mês de fevereiro.

Realizado no auditório Hugo Ronconi na 
sede do Sinoreg-ES o curso “A qualidade no 
atendimento ao público e à imprensa pelos 

cartórios”, contou com 73 presentes, para assis-
tir aos ensinamentos do palestrante Welington 
Nunes Jevaux, jornalista, publicitário e profis-
sional de relações públicas, que compartilhou 
com os presentes a importância de um bom 
atendimento ao público, de acordo com Welin-

gton, um cliente bem tratado sempre volta.
Para o palestrante “saber ouvir é um grande 

passo para a solução de possíveis reclamações, 
e, que toda reclamação é uma oportunidade 
de aprimorar a qualidade de um bom atendi-
mento”.

EnorEs abre cursos de 2015
com temas importantes 
e auditório lotado
Regularização Fundiária e Qualidade no Atendimento ao Público foram os 
temas inaugurais do ano. Sinoreg-ES divulga agenda completa de treinamentos.

o
Colaboraram Elaine Viana e Bruno Bittencourt

O jOrnalista WelingtOn nunes jevaux entre os organizadores dos cursos da enores em vitória

ParticiPantes dO cursO sobre qualidade no atendimento ao público lotaram auditório do sinoreg-es em evento da enores
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Curso: Reflexos Práticos para os Notários e 
Registradores da Medida Provisória nº 656/2014
Palestrante: Helvécio Duia Castello
Registrador de Imóveis da Cidade de Vitória 
Presidente da Associação dos Notários e 
Registradores do Espírito Santo – Anoreg-ES e 
Diretor de Relações Institucionais do Sinoreg-ES
Data: 16/05/2015 (sábado)
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório Sinoreg-ES – Vitória (ES)
Inscrições: 09/02/2015 a 14/05/2015 pelo 
e-mail: elaine@sinoreg-es.org.br (80 vagas)

Curso: A Responsabilidade Civil dos Notários e 
Registradores: Aspectos Teóricos e Práticos
Palestrante: Rodrigo Grobério Borba
Advogado do Sinoreg-ES Especialista em Direito 
Processual e Direito Civil Especialista em Direito 
Notarial e Registral
Data:  27/06/2015  (sábado)
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório do Sinoreg-ES – Vitória (ES)
Inscrições: 18/05/2015 a 25/06/2015 pelo 
e-mail: elaine@sinoreg-es.org.br (80 vagas)

Curso: O Registro Civil e as Novas Tecnologias
Palestrante: Fernando Brandão Coelho Vieira
Registrador Civil da Cidade de Cachoeiro do 
Itapemirim e presidente do Sinoreg-ES
Data: 25/07/2015  (sábado)
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório do Sinoreg-ES – Vitória (ES)
Inscrições: 29/05/2015 a 23/07/2015 pelo 
e-mail: elaine@sinoreg-es.org.br (80 vagas)

terceira ediçãO dO PrOjetO enOres no auditório do 
sinoreg-es contou com presença maciça dos participantes

Já no final do mês de março, 61 participantes 
estiveram na sede do Sinoreg-ES para acompa-
nhar o curso “Parcelamento do solo urbano e 
rural – Modalidades existentes e suas diferenças 
técnicas – forma anômalas – Regularização de 
situações clandestinas – O papel fiscalizador do 
registrador de imóveis”, ministrado por Bruno 
Santolin Cipriano, registrador de imóveis de Var-
gem Alta (ES).

Em sua apresentação, Cipriano destacou que 
o tema gera várias discussões jurídicas, face sua 
complexidade e o posicionamento jurispruden-
cial em evolução. os inúmeros textos legais nor-
mativos como decretos, planos diretores, códigos 
de posturas e provimentos regulamentadores 
não foram suficientes para impedir situações fá-
ticas que resultam em assentamentos, condomí-
nios e parcelamentos clandestinos ou irregulares. 

A importância do trabalho jurídico e também 
político na regularização fundiária, incluindo 
quando preciso a atuação do registrador de imó-
veis fora do cartório, junto aos órgãos que fazem 
parte deste novo cenário – em especial a prefei-
tura do município – possibilita uma efetividade 
muito importante para os procedimentos e regu-
larizações.

Agenda EnorEs 2015
Curso: Novas Tendências para o Cartório de 
Protestos
Palestrante: Bruno do Valle Couto Teixeira 
Tabelião Substituto do Cartório de Protestos 
da Serra - Autor do Livro “Protesto Extrajudicial 
Contemporâneo e seus Ritos” - Palestrante em 
Direito Notarial e Registral
Data: 21/11/2015 (sábado)
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório do Sinoreg-ES – Vitória (ES)
Inscrições: 10/09/2015 a 19/11/2015 pelo 
e-mail: elaine@sinoreg-es.org.br (80 vagas)

Curso: Aspectos Práticos das Escrituras
Palestrantes: 
Rodrigo Reis Cyrino
Tabelião de Notas do Cartório do 2º Ofício - 
Tabelionato de Linhares – ES, Presidente do 
Colégio Notarial do Brasil - Seção Espírito Santo 
Vice-presidente regional do Sudeste da Diretoria 
do Colégio Notarial Federal - Conselho Federal 
Diretor do Tabelionato de Notas do Sinoreg-
ES - Mestre em Direito Estado e Cidadania 
Pós Graduado em Direito Privado e Direito 
Processual Civil Palestrante em Direito Notarial 
e Registral
Bruno Bittencourt Bittencourt
Advogado militante Assessor da Presidência 
(corpo jurídico) do Sinoreg-ES. Já exerceu a 
função de Escrevente Juramentado - Cartório de 
Registro Civil e Notas de Iúna Pós-Graduando 
em Direito Notarial e Registral Palestrante em 
Direito Notarial e Registral
Milson Fernandes Paulin
Tabelião de Notas e Oficial de Registro Civil no 
Município de Aracruz/ES Vice-Presidente do 
Colégio Notarial do Brasil – Seção Espírito Santo 
Pós-Graduado em Direito Notarial e Registral 
pela PUC/MG Autor de obras e artigos em sites 
e revistas especializadas Membro da União 
Internacional do Notariado – UINL Autor do Livro 
“Nascituro - Aspectos Registrais e Notariai
Data: 12/09/2015 (sábado)
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório do Sinoreg-ES – Vitória (ES)
Inscrições: 27/07/2015 a 10/09/2015 pelo 
e-mail: elaine@sinoreg-es.org.br (80 vagas)

O registradOr imObiliáriO brunO santOlin 
ciPrianO ministra curso sobre parcelamento do 
solo urbano e rural
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Sindicato dos Notários e Registrado-
res do Estado do Espírito Santo (Sino-
reg-ES) ALERTA aos Registradores 

Civis de Pessoas Naturais do Estado que a Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública e De-
fesa Social (SESP/ES) alterou o procedimento 
para envio de dados de nascidos e óbitos para o 
órgão e que deverão ser seguidos por todos os 
cartórios capixabas, uma vez que o antigo siste-
ma ftp será desativado.

Diante da aprovação da Lei Estadual n° 
9.798, de 14 de fevereiro de 2012, deu-se iní-
cio aos esforços de envio de dados de nascidos 
vivos e óbitos no Estado para a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e Defesa Social 
(SESP/ES). Na ocasião, ficou estabelecido, ini-

cialmente, que o envio seria feito por meio da 
tecnologia de arquivos “ftp”, semelhante ao que 
já era praticado pelos Cartórios para o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

“Todavia muitos cartórios, principalmente 
àqueles que não possuem sistemas informatiza-
dos, não conseguem enviar seus dados adequa-
damente até a data atual, o que tem ocasionado 
diversos transtornos para a SESP/ES e descum-
primento da Lei em vigor”, escreveu José Darcy 
Santos Arruda, subsecretário de Estado de In-
teligência e Integração Correicional.

Considerando à necessidade de resolver de for-
ma definitiva os problemas relacionados ao envio 
de dados para a SESP/ES foi desenvolvido pela Ge-
rencia de Tecnologia da Informação desta Secre-

taria uma plataforma de envio pela “web”, crian-
do um portal SINoREG no endereço eletrônico: 
https://externo.sesp.es.gov.br/sinoreg/, pre-
servando a dinâmica do procedimento ante-
rior e permitindo que os Cartórios que não 
possuem sistema informatizado possam en-
viar seus dados de forma manual. 

A utilização da nova ferramenta é intuitiva 
e para maiores esclarecimentos segue o ma-
nual de operação, que utiliza o mesmo login 
e senha já gerados anteriormente para os Car-
tórios. 

Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas 
junto à Gerência de Tecnologia da Infor-
mação, no telefone: (27) 36361597 ou pelo 
e-mail: cartorios@sisp.es.gov.br .

sesp disponibiliza Portal 
da segurança para envio 
de nascimentos e óbitos
Novo sistema permite o envio de dados obrigatórios pela Lei Estadual 9.798/2012 
por cartórios que não possuam sistemas informatizados

o
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bruno bittencourt bittencourt é assessor jurídico do sinoreg-es

OPINIÃO

Lei Federal 13.097/2015 
e o Princípio da Concentração

Implicações práticas da nova legislação 
ao notário e registrador imobiliário

m 07 de outubro de 2014, exercendo sua 
função legislativa atípica, lançou mão a 
Presidência da República da Medida 

Provisória nº 656/2014, posteriormente con-
vertida na Lei Federal nº 13.097/2015, cujo 
teor, dentre diversos outros, trata de matéria 
diretamente afeta à seara notarial e registral 
imobiliária, com sutil alteração da Lei 7.433/85, 
a qual dispõe sobre os requisitos para a lavratu-
ra de escrituras públicas, bem com a introdu-
ção do Princípio da Concentração dos atos na 
matrícula, objeto do presente estudo.

o ordenamento jurídico brasileiro trabalha 
com a seara pública registral de modo a lhe 
conferir quatro funções basilares de susten-
tação do sistema: publicidade, autenticidade, 
segurança e eficácia dos atos jurídicos. Assim 
reza o art. 1º, da Lei 8.935/94, conhecida como 
a Lei dos Notários e Registradores.

Em sua obra1, Walter Ceneviva, os define da 
seguinte forma:

“o vocábulo publicidade compreende a 
realidades jurídicas diversas (...). Publicar, 
enquanto serviço público, é ação de lançar, 
para fins de divulgação geral, ato ou fato ju-
ridicamente relevante (...). Autenticidade é 
qualidade do que é confirmado por ato de 
autoridade, de coisa, documento ou declara-
ção verdadeira (...) Eficácia significa aptidão 
de produzir efeitos jurídicos, calcada na se-
gurança dos assentos, na autenticidade dos 
negócios e declarações para ele transpostos. 
(...) Segurança, como libertação do risco, é, 
em parte, atingida pelos títulos notariais e 
pelos registros públicos. o sistema de contro-
le dos instrumentos notariais e registrários 
tende a se aperfeiçoar, para constituir malha 
firme e completa de informações, que termi-
nará em dia ainda imprevisível, a ter caráter 
nacional. (...) Eficácia, no art.1º, significa a 
aptidão de produzir efeitos jurídicos, calcada 
na segurança dos assentos, na autenticidade 
dos negócios e declarações para eles trans-

“A falta de regulamentação neste sentido, 
além de esbarrar sensivelmente na segurança 
jurídica, encarecia e burocratizada ainda mais 
as transferências imobiliárias, uma vez que o 
comprador, para melhor se certificar da compra, teria 
de buscar certidões em inúmeras fontes de pesquisa, 
as quais poderiam, sem grandes dificuldades, estar 
espalhada por todo o território nacional”

E

1Ceneviva, Wlater. Lei dos notários e registradores comentada : (lei n. 8.935/94 ) – 8 ed. rev. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2010. (páginas 40-43)
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“Em que pese a existência de eventuais desvantagens 
da concentração dos atos na matrícula, a positivação 
do princípio é recebido pela classe registral imobiliária 

como um grande avanço legislativo”

postos. A garantia assegurada em lei é a de 
que a consequência própria da escritura ou 
do registro será produzida em termos aptos a 
satisfazer o interesse juridicamente protegido 
da parte (ação positiva) e, ao mesmo tempo, 
impedirá ou dissuadirá todos os terceiros de 
ofenderem o interessa parte (ação restritiva)”.
E é com base nestes conceitos, especialmente 

a publicidade e segurança, que ganhou força na 
doutrina e em decisões jurisprudenciais a intro-
dução do Princípio da Concentração dos Atos 
na Matrícula no sistema jurídico registral imo-
biliário. Tal princípio reza que todos os atos ou 
fatos relativos a um determinado imóvel que te-
nham relevância jurídica para tal, devem ser ins-
critos em seu fólio, concentrando na matrícula 
toda fonte de pesquisa e histórico daquele bem.

Segundo leciona Luiz Guilherme Loureiro “a 
importância da publicidade na transferência, 
limitação e afetação da propriedade imobiliária 
é evidente e incontestável. A informação sobre 
a situação jurídica do imóvel é imprescindível 
para segurança dos negócios imobiliários e, 
consequentemente, para a geração e circulação 
de riqueza”.

Até a edição da MP 656/14 não era obriga-
tório que constasse das matrículas todos os 
eventuais gravames (não reais) sobre deter-
minado imóvel, gerando para o comprador 
e para o sistema, integralmente considerado, 
grande insegurança jurídica, já que, mesmo 
não estando gravado como ônus na matrícula, 
o que, em tese, não gera publicidade, o compra-
dor, terceiro de boa fé, poderia ter decretado o 
perdimento do bem, para terceiro, para saldar 
dívidas anteriores à compra, fenômeno jurídico 
conhecido como evicção.

A falta de regulamentação neste sentido, 
além de esbarrar sensivelmente na segurança 
jurídica, encarecia e burocratizada ainda mais 
as transferências imobiliárias, uma vez que o 
comprador, para melhor se certificar da com-
pra, teria de buscar certidões em inúmeras 
fontes de pesquisa, as quais poderiam, sem 
grandes dificuldades, estar espalhada por todo 
o território nacional, como por exemplo, uma 
eventual ação judicial contra o vendedor/pro-
prietário, cujo imóvel localizado em Vitória/ES 
fosse nomeado em garantia numa ação judicial 
que corre no interior do Acre. Nestes casos, a 

busca segura por tais informações se torna qua-
se que impossível.

Agora, com a nova regulamentação, ganha 
ainda mais força o princípio da publicidade 
e, via de consequência, há o fortalecimento 
da segurança jurídica do registro imobiliário. 
Dispõe, então, o artigo 54, da Lei 13.097/15, 
vejamos:

Art. 54.  os negócios jurídicos que te-
nham por fim constituir, transferir ou 
modificar direitos reais sobre imóveis são 
eficazes em relação a atos jurídicos prece-
dentes, nas hipóteses em que não tenham 
sido registradas ou averbadas na matrí-
cula do imóvel as seguintes informações: 
I registro de citação de ações reais ou pes-

soais reipersecutórias;
II averbação, por solicitação do interessado, 

de constrição judicial, do ajuizamento de 
ação de execução ou de fase de cumpri-
mento de sentença, procedendo-se nos 
termos previstos do art. 615-A da Lei no 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código 
de Processo Civil;

III averbação de restrição administrativa ou 
convencional ao gozo de direitos regis-
trados, de indisponibilidade ou de outros 
ônus quando previstos em lei; e

IV averbação, mediante decisão judicial, da 
existência de outro tipo de ação cujos re-
sultados ou responsabilidade patrimonial 
possam reduzir seu proprietário à insol-
vência, nos termos do inciso II do art. 593 
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
- Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Não poderão ser opostas 
situações jurídicas não constantes da ma-
trícula no Registro de Imóveis, inclusive 
para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé 
que adquirir ou receber em garantia direi-
tos reais sobre o imóvel, ressalvados o dis-
posto nos arts. 129 e 130 da Lei no 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005, e as hipóteses de 
aquisição e extinção da propriedade que in-
dependam de registro de título de imóvel.
A falta de inscrição da matrícula de algum 

dos atos descritos nas alíneas do supracitado 
artigo não o torna absolutamente ineficaz, po-
rém resguardado fica o adquirente de boa fé 
que, por falta de publicidade do ato adquiriu 

imóvel gravado com eventual ônus. Assim o 
fez quando o parágrafo único do próprio dis-
positivo, com boa técnica legislativa, decretou 
que “Não poderão ser opostas situações jurí-
dicas não constantes da matrícula no Registro 
de Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao 
terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em 
garantia direitos reais sobre o imóvel”. Noutros 
termos, se determinado gravame não constar 
da matrícula ela não será oponível erga om-
nes, ficando o imóvel imaculado relativamente 
àquele gravame. Noutro diapasão, há vozes que 
disseminam as desvantagens da nova sistemáti-
ca. Isto porque a falta de inscrição na matrícula 
geraria prejuízo para eventual credor do pro-
prietário, podendo ficar privado da penhora do 
imóvel que pode ser alienado no curso da ação. 
Suponha-se que o proprietário, vislumbrando 
uma derrota judicial, venda o imóvel, o que não 
poderá mais ser alcançada pela execução.

No entanto, a diligência do credor é o mé-
todo mais eficaz de mitigação desta desvanta-
gem, providenciando desde o início da ação ou 
de seu conhecimento da existência de imóvel 
em nome do devedor o registro da citação ou 
a averbação da existência da ação na matrícula.

Em que pese a existência de eventuais des-
vantagens da concentração dos atos na matrí-
cula, a positivação do princípio é recebido pela 
classe registral imobiliária como um grande 
avanço legislativo, fato que fortalece ainda 
mais os registros públicos, tornando-os for-
tes e seguros como seu paradigmático sistema 
germânico, no qual foi balizado. o novo pro-
cedimento garante maior segurança jurídica às 
transações, homenageia o princípio da publici-
dade e, de sobremaneira, fortalece com amparo 
legal a realização dos postulados constitucio-
nais de dignidade da pessoa humana e respeito 
à propriedade.
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ENTREvISTA – ALDARy NuNES JúNIOR

“A Corregedoria deve ser 
um agente condutor de 
inovações no extrajudicial”

u acredito no envolvimento e na 
determinação dos delegatários 
capixabas na busca da excelência 

na prestação dos serviços extrajudiciais”. Com 
estas palavras, o então Juiz Corregedor da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Espírito Santo (CGJ-ES), Aldary Nunes Ju-
nior, abria evento estadual voltado à atividade 
extrajudicial no ano de 2013, após uma série 
de iniciativas que transformaram o serviço 
no Estado e dava mostras de qual tinha sido o 
foco de sua atuação perante a categoria: “Con-
seguimos ser efetivos e eficazes em decorrên-
cia de uma interlocução contínua, qualificada 
e confiável que firmamos com as entidades de 
classe de notários e registradores”.

A revolução do serviço extrajudicial em 
solo capixaba começou com a introdução do 
selo digital, regulamentado pelo Provimento 
CGJES n.º 026/2011, e com a atualização de 
diversos dispositivos do Código de Normas. 
Em seguida, no Registro Civil, prosseguiu 
com a implantação da Central de Informa-
ções, da Central de Interdições e Tutelas, com 
a transmissão de certidões eletrônicas; passou 
pelo Notariado, com a possibilidade de extra-
ção de cartas de sentença, da intervenção no 
procedimento de dúvida e na materialização e 
desmaterialização de documentos; estimulou 
o Protesto de Títulos, por meio da Central Es-
tadual de Protesto - CEPRoT, do cancelamen-
to de protesto pela Internet e do protesto de 
certidões de dívida ativa (CDAs); e alcançou 

o Registro de Imóveis, com a introdução do 
sistema de registro eletrônico e o provimento 
sobre regularização fundiária.

A coordenação dos avanços implantados 
nas atividades dos serviços extrajudiciais 
capixabas ensejou que o magistrado fosse 
convidado a integrar a Comissão de Estudos 
e Aperfeiçoamento dos Serviços Extrajudi-
ciais do Colégio Permanente de Corregedo-
res-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, 
assim como atuar como palestrante e tutor 
no curso “o Juiz e o serviço extrajudicial”, 
oferecido pela ENFAM (Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistra-
dos, instituição vinculada ao Superior Tribu-
nal de Justiça).

“Estivemos compromissados em avançar. 
Não adotamos discurso conformista, nem 
muito menos trabalhamos com o argumen-
to temporal, onde se busca legitimar hábitos 
e ações, mesmo quando equivocados ou sem 
sintonia com as demandas da sociedade, com 
a justificativa que sempre se fez assim, de que 
sempre foi assim”. Com essas palavras o ma-
gistrado Aldary Nunes Junior resumiu o sen-
timento que norteou sua atuação como Juiz 
Corregedor responsável pelos serviços do ex-
trajudicial no quadriênio 2010/2013. 

Realmente, no Espírito Santo, nunca se 
avançou tanto, como se pode concluir da en-
trevista concedida com exclusividade pelo 
magistrado à Revista de Direito Notarial e Re-
gistral do Estado do Espírito Santo.

“EAldary Nunes Júnior, 
que por dois biênios 
atuou na Corregedoria 
junto ao serviço 
extrajudicial, fala sobre 
as grandes inovações 
introduzidas na atividade 
e destaca o papel 
orientador que deve 
ser exercido pelo órgão 
fiscalizador capixaba

Fo
to

s -
 Le

an
dr

o 
Ga

be
ira



13Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

aldary nunes júniOr, hoje no tre-es, foi responsável por grandes inovações da cgj-es

Revista de Direito Notarial e Registral do 
Estado do Espírito Santo - Sua passagem na 
Corregedoria Geral da Justiça foi marcada 
por grandes transformações na dinâmica do 
segmento extrajudicial. Como avalia a impor-
tância destas transformações para o futuro 
da atividade notarial e registral no Estado do 
Espírito Santo?
Aldary Nunes Junior – Gostaria de frisar que 
atuei como Juiz Corregedor, que é um Juiz de 
Direito Auxiliar do Corregedor-Geral da Jus-
tiça, tendo atuação funcional essencialmente 
vinculada às metas e projetos do mesmo. Por 
decisão dos Corregedores, permaneci por dois 
biênios na Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Espírito Santo, responsável por atuar 
na coordenação das atividades vinculadas a fis-
calização, coordenação e otimização do extra-
judicial, sem prejuízo do exercício das demais 
atividades que todo e qualquer Juiz Corregedor 
desempenha. Gostaria de realçar que integrei 
as equipes dos Corregedores-Gerais da Justiça 
Desembargadores Sérgio Luís Teixeira Gama e 
Carlos Henrique Rios do Amaral, que foram os 
efetivos responsáveis pela adoção das medidas 
administrativas e normativas que ocasionaram 
os reconhecidos avanços nas atividades dos de-
legatários capixabas. Suas Excelências foram os 
responsáveis diretos pelas inovações que os ser-
viços extrajudiciais apresentaram nos biênios 
2010/2011 e 2012/2013. Basicamente, ambos 

os Corregedores deram a mesma orientação: 
que a atividade principal da Corregedoria Geral 
da Justiça, antes de ser uma atividade voltada à 
fiscalização, censura ou punição de eventuais 
transgressões funcionais, que não estavam 
afastadas, por óbvio, deveria ser uma atividade 
norteada na orientação e fomentação do apri-
moramento e qualificação do serviço público 
delegado. E, justamente no sentido de irmos 
ao encontro desses objetivos traçados pelos 
eminentes Corregedores-Gerais da Justiça, nos 
aproximamos dos seguimentos do extrajudicial 
para buscarmos, conjuntamente, fazer um apri-
moramento das atividades. Portanto, como Juiz 
Corregedor, fui apenas um elemento neste con-
texto de mudança que foi coordenado e condu-
zido pelos eminentes Corregedores-Gerais de 
Justiça nominados, assim como pelos presiden-
tes do SINoREG-ES, da ANoREG-ES, do CN-
B-ES e do IEPTB-ES, dos demais delegatários e 
de todos aqueles que estavam unidos no espírito 
de aperfeiçoar o extrajudicial capixaba. Foi uma 
ação coletiva onde tínhamos um único objetivo: 
aperfeiçoar e qualificar a prestação do serviço 
do extrajudicial em prol do cidadão capixaba. E 
este objetivo foi alcançado graças ao somatório 
de esforços dos Corregedores, da equipe de ser-
vidores da Corregedoria Geral da Justiça, dos 
Juízes Corregedores, dos Juízes de Direito, assim 
como, especialmente, da atuação dos registra-
dores e notários. Mas é importante frisar: Essa 

tarefa não se exauriu. Ela é perene! Há sempre 
a necessidade de avançarmos na busca da exce-
lência na prestação dos serviços do extrajudicial.  

Revista de Direito Notarial e Registral do Es-
tado do Espírito Santo - Hoje a Central de In-
formações do Registro Civil está amplamente 
consolidada no Estado capixaba e operando 
com outros Estados brasileiros. Qual a impor-
tância desta iniciativa para o fortalecimento 
da atividade e para beneficiar o cidadão?
Aldary Nunes Junior - A Central de Informa-
ções do Registro Civil representa a união dos  
registradores civis das pessoas naturais em bus-
ca de uma melhor prestação de serviços à so-
ciedade.  Como fato jurídico, o nascer, o casar e 
o morrer (entre outros), repercutem no Direito. 
Em razão disto, a adequada publicidade destes 
fatos se faz crucial à sociedade, pois são fatos 
que interessam às relações jurídicas e às políti-
cas públicas. A publicidade efetiva e adequada é 
uma dimensão que se busca alcançar pela Cen-
tral de Informações do Registro Civil, na medi-
da em que cria um banco de dados único sobre 
as questões afetas ao registro civil das pessoas 
naturais, franqueando o acesso aos órgãos pú-
blicos para que elaborem suas políticas públicas. 
Em outra ponta, a Central de Informações do 
Registro Civil interliga as Unidades de Registro 
Civil das Pessoas Naturais, permitindo o cum-
primento eficaz do art.106 da Lei de Registros 
Públicos e, também, permitindo a emissão de 
certidões eletrônicas ao usuário do serviço, que 
não precisa sair da comodidade de sua casa para 
solicitar sua certidão. outro serviço que a Cen-
tral de Informações do Registro Civil presta à 
sociedade é a Interligação das Maternidades às 
Unidades de Registro Civil, contribuindo para a 
redução do sub-registro. Tudo o que não é útil 
acaba. A estrutura digital é elemento dinamiza-
dor da publicidade dos atos de registros e aver-
bações afetos à atividade, imprescindível ao fu-

“A Central de Informações do Registro Civil  beneficia a 
sociedade, através do cidadão, que pode solicitar uma 
certidão eletrônica ou registrar seu filho diretamente na 
maternidade. E a beneficia também quando franqueia 
acesso ao banco de dados pelos órgãos públicos”
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turo da atividade. A Central de Informações do 
Registro Civil  beneficia a sociedade, através do 
cidadão, que pode solicitar uma certidão eletrô-
nica ou registrar seu filho diretamente na mater-
nidade. E a beneficia também quando franqueia 
acesso ao banco de dados pelos órgãos públicos. 
A Central é um sonho de muitos. o maior entu-
siasta com quem tive oportunidade de debater o 
funcionamento da Central no Espírito Santo foi 
o doutor Jeferson Miranda, ilustre ex-presidente 
do SINoREG-ES. Doutor Jeferson Miranda foi 
um parceiro de todas as iniciativas da Correge-
doria Geral da Justiça. outro batalhador incan-
sável pelo sucesso no funcionamento da Central 
foi e é o doutor Fernando Brandão Coelho Viei-
ra, atual presidente do SINoREG-ES, mineiro, 
de família de delegatários, que veio fortalecer 
o extrajudicial capixaba. Aliás, quando falo do 
doutor Fernando, me recordo de seu irmão dou-
tor Fabrício Brandão Coelho Vieira, tabelião de 
notas, que nos deixou para ingressar no extra-
judicial goiano, mas que durante sua passagem 
pelo extrajudicial capixaba mostrou-se um pro-
fissional qualificado e extremamente envolvido 
com o aperfeiçoamento das atividades notariais.

Revista de Direito Notarial e Registral do 
Estado do Espírito Santo - O senhor foi um 
constante incentivador da interlocução entre 
o Poder Judiciário e a classe de notários e re-
gistradores. Quais são os benefícios que este 
trabalho conjunto pode trazer à sociedade?
Aldary Nunes Junior – Tenho a compreensão 
de que o Poder Judiciário e o extrajudicial são 
parceiros indissociáveis e não “adversários”, 
muito menos “inimigos”. ou seja, o Poder Ju-
diciário tem, constitucionalmente, a atribuição 
legal de fiscalizar o serviço prestado pelo extra-
judicial e essa incumbência tem que ser exerci-
da com muita qualificação, mas isso não acar-
reta, a meu sentir, que o Poder Judiciário deva 
se afastar da classe dos notários e registradores. 
Ao contrário, quanto maior for a proximidade, 
na busca da qualificação do serviço do extraju-
dicial, melhor será para o cidadão usuário dos 
serviços. E todos os brasileiros são usuários dos 
serviços extrajudiciais desde o momento do seu 
nascimento. Nesses dois biênios que integrei a 
Corregedoria Geral da Justiça, nosso maior ob-
jetivo foi somar esforços para que pudéssemos 
oferecer aos cidadãos capixabas um serviço ex-

trajudicial mais qualificado. E aí não nos faltou 
humildade para reconhecer que poderíamos 
e deveríamos buscar em outras unidades da 
federação medidas que pudessem colaborar 
nesse objetivo. Fomos buscar ideias, progra-
mas, projetos, provimentos e resoluções que 
estavam sendo utilizados com sucesso. Fomos, 
por exemplo, em 2011, ao Rio Grande do Sul 
buscar o programa do selo digital, que foi ce-
dido, graciosamente, pelo Poder Judiciário gaú-
cho. Trouxemos o programa, o customizamos a 
realidade do Espírito Santo, e ele representou, 
talvez, o maior avanço que vivenciamos na sea-
ra do extrajudicial em décadas. Foi um proje-
to coletivo que, graças à colaboração do Poder 
Judiciário gaúcho, pudemos implantar e gerar 
esse enorme salto de qualidade no controle das 
atividades do extrajudicial. Antigamente, tínha-
mos um selo físico que o delegatário guardava 
“debaixo do colchão”, preocupado com possível 
extravio ou furto. A implantação do selo digi-
tal capixaba é uma demonstração de que você 
tem que ter a capacidade de buscar parcerias 
objetivando o aperfeiçoamento dos serviços ex-
trajudiciais. E, por questão de reconhecimento, 
quero explicitar que os servidores efetivos Mar-
cos Rossi Marinho e Hermann Cruz tiveram 
enorme participação na implantação exitosa 
do selo digital, assim como também o tiveram 
todos os delegatários que atuaram diretamente 
na customização do programa e no regramento 
do selo digital. Fizemos, inclusive, um projeto 
piloto, que envolveu algumas poucas serventias, 
que nos ajudaram a corrigir erros e aperfeiçoar 
o programa para quando ele fosse tornado de 
uso obrigatório. Sem olvidar, ainda, que a im-
plantação do selo digital tornou obrigatória a 
informatização de todas as serventias extrajudi-
ciais capixaba. 

Revista de Direito Notarial e Registral do Es-
tado do Espírito Santo - O que pode ser apri-
morado nesta interlocução entre estes dife-
rentes segmentos do Poder Judiciário?
Aldary Nunes Junior - Eu tenho uma visão 
muito clara desse processo de interlocução. 
Esta relação deve ser, se me permite a metáfora, 
como andar de bicicleta: “se você parar de peda-
lar, você cai”. E o que eu quero dizer com isso é 
que todos os dias surgem novas demandas que 
envolvem o extrajudicial. o extrajudicial tem 

sido fortalecido nacionalmente, seja por me-
didas legislativas, como a Lei n° 11.441/2007, 
seja por medidas administrativas do CNJ ou 
das Corregedorias Gerais da Justiça. Portan-
to, o que o Poder Judiciário tem que buscar é 
atrair o extrajudicial para atuar como um “co-
laborador”, porque aí sim poderemos trabalhar 
de forma mais efetiva o processo denominado 
“desjudicialização”, que tem inúmeras facetas. 
Há um grande espaço para que o Poder Judi-
ciário possa empregar os operadores do direito 
que atuam no extrajudicial, que são os delega-
tários, para prevenir a judicialização de confli-
tos, como no exemplo da Lei n° 11.441/2007. 
Sem esquecermos a capilaridade das serventias 
do extrajudicial, que estão presentes em quase 
todos os recantos do Brasil. Gostaria de citar 
outro exemplo tão ou mais atual, pelo aspecto 
do quantitativo de ações judiciais que envolvem 
o Poder Judiciário brasileiro. Nós estamos, no 
Espírito Santo, tentando desjudicializar a co-
brança da dívida fiscal. Estamos permitindo que 
se faça o protesto das CDAs para que se desa-
foguem as Varas de Fazenda Pública, que estão 
inundadas por milhares de ações de execução 
fiscal, com baixíssimo índice de resolutivida-
de. É um exemplo de como você pode atrair a 
mão de obra qualificada do extrajudicial, assim 
como a infraestrutura das serventias, na busca 
de soluções para desjudicializar conflitos. Aliás, 
permitam-me um registro. Quando se fala de 
toda e qualquer iniciativa envolvendo a espe-
cialidade do Protesto de Títulos no Estado do 
Espírito Santo, devemos sempre ressaltar e des-
tacar o empenho e dedicação do doutor João 
Dalmácio Castello Miguel, presidente do IEPTB
-ES, assim como do diretor do Sinoreg-ES para 
assuntos dessa especialidade, doutor Rogério 
Lugon Valladão. Esses dois tabeliães do protesto 
são extremamente dedicados ao fortalecimento 
de suas atividades. Voltando ao tema da desju-
dicialização. Considero que ainda há um enor-
me campo a ser trabalhado. o Poder Judiciário 
pode – e deve -, perfeitamente, fazer com que 
o extrajudicial seja um parceiro ativo na tenta-
tiva de desjudicializar os conflitos. Agora, isso 
também exige mobilização dos delegatários e de 
seus órgãos de classe, pois normalmente passa 
por debates e discussões de natureza política, 
por depender de legislação própria. 

Revista de Direito Notarial e Registral do Es-
tado do Espírito Santo - Dentro desta esfera 
da desjudicialização, como vê a edição do 
novo Código de Processo Civil que prevê a 
possibilidade da usucapião extrajudicial e o 
uso da ata notarial como meio de prova?
Aldary Nunes Junior – Como quase toda ino-
vação legislativa, inicialmente ela gera alguns 
receios e controvérsias, mas acredito que essas 
inovações possam significar um avanço para o 
atendimento à demanda de alguns segmentos 
da sociedade. Não é apenas por “reduzir” o tra-

“O combate à corrupção não é atividade de uma 
pessoa e sim é uma meta institucional, em contínua 
construção, na qual o notariado se vê incluído 
(através da CENSEC) e que através do diálogo e 
interlocução com os diferentes atores, de forma 
aberta e transparente; democrática e parceira”

ENTREvISTA – ALDARy NuNES JúNIOR
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balho do Poder Judiciário; é para dar ao cidadão 
uma opção para que possa resolver algo que o 
preocupa e aflige, de uma forma mais célere e 
descomplicada. Portanto, eu sou otimista de 
que esses dois novos institutos, conforme re-
grados pelo novo Código de Processo Civil, 
que só entrará em vigor no dia 17 de março de 
2016, possam significar novos tempos e que 
essas medidas se mostrem eficazes, porque no 
Brasil, não raro, inovações legislativas acabam 
não “vingando”. Não há como negar que o uso 
desses novos institutos irá fortalecer o papel 
dos delegatários e também exigirá uma maior 
parceria com os advogados, que terão mais uma 
opção para buscar solucionar demandas de seus 
clientes.

Revista de Direito Notarial e Registral do Es-
tado do Espírito Santo – E como os notários e 
registradores podem estimular a prática des-
tes novos institutos?
Aldary Nunes Junior - Faço a seguinte reflexão. 
Para que esses institutos passem a ser usados 
com maior frequência, muito dependerá da ação 
funcional dos delegatários, conforme já me ma-
nifestei no tópico anterior. Torço para que eles 
consigam transmitir à sociedade a possibilidade 
do uso daqueles institutos, porque muitas vezes 
você percebe, e a Lei n° 11.441/2007 é um exem-
plo disso, que, dependendo da qualidade do 
serviço do tabelião de notas, assim como do seu 
prestígio na comunidade, os cidadãos recorrem 
mais ou menos ao extrajudicial na confecção 
dos inventários, das partilhas e dos divórcios. o 
delegatário tem um papel importante de levar 
à sociedade a existência desses novos institutos 
e a possibilidade de utilizá-los prescindindo da 
intervenção do Poder Judiciário. É preciso que o 
registrador de imóveis, no caso da regularização 
fundiária, por exemplo, leve essa mensagem aos 
que estão em sua circunscrição. Muitas vezes há 
uma resistência que parte do próprio integrante 
do extrajudicial. É nítido que existem registra-
dores imobiliários que se envolvem mais ou me-
nos com o tema da regularização fundiária. A 
regularização fundiária será mais ou menos exi-
tosa dependendo do envolvimento do registra-
dor de imóveis. Ainda que ele não seja, é claro, o 
único responsável pelo sucesso ou insucesso da 
regularização fundiária. Portanto, quando você 
fala do instituto da usucapião extrajudicial ou 
da ata notarial como elemento de prova, tudo 
vai depender de como esses atos serão pratica-
dos pelos delegatários. Não nos esqueçamos de 
que a Ata Notarial, antes existente e aplicada nos 
termos do art. 7º, inc. III, da Lei n.º 8.935/94, c/c 
o art. 364, do CPC de 1973, agora está direta-
mente regulamentada, como meio de prova, no 
art. 384, do CPC de 2015. Considero importan-
te que não apenas a comunidade jurídica, mas, 
principalmente, os integrantes do extrajudicial 
disseminem essa ideia, essa prática, que cons-
cientizem seus clientes dos benefícios. 

Revista de Direito Notarial e Registral do Esta-
do do Espírito Santo - Como avalia a importân-
cia do concurso público para o aprimoramen-
to dos serviços notariais e registrais no Brasil? 
Quais são as principais dificuldades para a 
implantação definitiva dos concursos no País?
Aldary Nunes Junior - Falar sobre a impor-
tância do concurso público é até mesmo uma 
desnecessidade diante de sua absoluta indis-
pensabilidade. o artigo 236, § 3º, da Constitui-
ção Federal, determina que o ingresso nas ati-
vidades notariais e de registro se dará mediante 
concurso público de ingresso por provimento 
e remoção. Portanto é um dispositivo legal que 
não admite burla. Sabemos que ainda há uma 
resistência por parte daqueles delegatários que 
exercem suas atividades sem que tenham in-
gressado mediante concurso público de provas 
e títulos. São situações especialíssimas e nós, 
ainda que discordemos, temos que respeitar o 
desejo ou da vontade da delegatário não con-
cursado em tentar perpetuar uma situação ju-
rídica que entende lhe albergar. Agora, eu não 
tenho sequer como imaginar que o concurso 
público de provas e títulos possa ser dispensado 
para o ingresso nas atividades notarial e regis-
tral. o concurso público é uma seleção mínima 
necessária para o exercício de qualquer função 
pública, ainda que seja uma função pública de-
legada. Tem que haver o concurso público, que 
qualifica, democratiza, faz com que os novos 
operadores sejam ainda mais bem preparados. 
E, aliás, temos que observar que a Constituição 
exige que a vacância não seja superior a seis 
meses. Portanto, no Espírito Santo, ainda nem 
se encerrou o concurso público de ingresso por 
provimento e remoção em andamento e já se 
impõe a deflagração de um novo certame, pois 
sabemos da impossibilidade em se ofertar, no 
concurso público em andamento, as serventias 
que vagaram após a publicação do último edi-
tal, o que acaba gerando a existência dos dele-
gatários interinos, que irão perdurar em suas 
interinidades por muitos anos caso não ocorra 
novo certame. Impõe-se o cumprimento do 
prazo de seis meses inserto no texto constitu-
cional (art. 236, § 3º) e a Corregedoria Geral da 

Justiça deve atentar para essa exigência legal.

Revista de Direito Notarial e Registral do Es-
tado do Espírito Santo – Como isso pôde ser 
visto no Estado do Espírito Santo?
Aldary Nunes Junior - No Espírito Santo, após 
a Constituição de 1988, tivemos um único 
concurso público de ingresso por provimento 
e remoção unificado, de âmbito estadual, que 
teve início em 2006 e conclusão em dezembro 
de 2009, com a outorga de quase duas centenas 
de delegações. Agora, estamos com outro em 
andamento, com a possibilidade de conclusão 
em breve. o Desembargador Sérgio Luís Tei-
xeira Gama assumiu a Corregedoria Geral da 
Justiça poucos dias após o seu antecessor haver 
homologado o concurso público anterior, rea-
lizado audiência pública de escolha e nomeado 
os aprovados. Vivenciamos toda aquela tran-
sição onde os novos delegatários concursados 
queriam tomar posse, alguns estavam sofrendo 
ameaças, pois não se queria deixar que eles to-
massem posse. Foi um momento difícil. Houve 
casos nos quais o delegatário interino, incon-
formado em ter que deixar a serventia, na qual 
atuara por anos e anos, dizia que iria atear fogo 
no acervo. Houve até mesmo ameaça de mor-
te. Mas essa transição foi superada e tivemos 
o ingresso de uma nova safra de delegatários, 
que oxigenaram o extrajudicial capixaba. Para 
mim, o ingresso mediante o enfrentamento 
de concurso público qualifica todo e qualquer 
segmento profissional. o concurso público de 
ingresso por provimento e remoção feito no in-
tervalo de 2006 a 2009 qualificou ainda mais o 
extrajudicial capixaba e, o concurso público que 
está em andamento, também o fará. Tivemos o 
ingresso de candidatos altamente qualificados, 
que hoje já estão até mesmo exercendo suas ati-
vidades em outras unidades da federação, numa 
demonstração de que eram e são operadores do 
direito qualificados. Agora, quando se fala em 
concurso público de ingresso por provimento 
e remoção no Espírito Santo, eu entendo ser 
imprescindível que o Poder Judiciário capixa-
ba examine a imperiosa necessidade de haver 
uma reformulação na estrutura do extraju-

“Acreditamos que após a Edição do Provimento 33/2013 
conseguimos otimizar os procedimentos relativos à 

efetivação da Regularização Fundiária em nosso Estado, 
contribuindo, desta forma, para a legalização de inúmeros 

imóveis em território capixaba, além de efetivamente 
proporcionar meios legais para a melhoria significativa 

de qualidade de vida para as famílias beneficiadas, sem 
perder de vista o incremento na economia local”
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dicial. São indispensáveis o desdobramento, 
desanexação, anexação, extinção e criação de 
serventias. Essa medida é inadiável. A estrutura 
atual está superada. Mas sei que esse debate é 
árduo de ser enfrentado. Por meio da Resolução 
nº 14/2008, tivemos uma “reestruturação” que 
ficou muito aquém da real necessidade do ex-
trajudicial capixaba, sem olvidar que o uso de 
ato administrativo para reestruturar o extraju-
dicial foi vedado pelo Supremo Tribunal Fede-
ral. Reestruturação só pode ocorrer mediante 
Lei, decorrente de projeto de lei de iniciativa 
privativa do Poder Judiciário. A mantença da 
estrutura atual faz com que inúmeras serven-
tias sejam sempre geridas por interinos, pois é 
quase impossível que candidatos aprovados, se 
optarem por algumas serventias absolutamente 
deficitárias, mantenham suas titularidades. Ao 
mesmo tempo, a falta de reestruturação gera 
desequilíbrios gigantescos entre as serventias 
existentes. Esse tema da reestruturação já foi 
muito suscitado por ocasião da publicação do 
edital do concurso público de ingresso por pro-
vimento e remoção em andamento. Ensejou, 
inclusive, a existência de alguns procedimen-
tos de controle administrativo (PCAs) junto ao 
Conselho Nacional de Justiça, ainda que alguns 
visassem, exclusivamente, protelar a realização 
do concurso público deflagrado para permitir a 
permanência de interinidades. 

Revista de Direito Notarial e Registral do Es-
tado do Espírito Santo - Em âmbito nacional, 
foi instituída a Central Notarial de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados –CENSEC, cujos 
dados da central de procurações e escrituras 
contribuirão para o combate à lavagem de 
dinheiro e à corrupção. Como as atividades 
notariais e registrais podem contribuir para o 
efetivo combate à corrupção no Brasil?
Aldary Nunes Junior - A Central Notarial de 
Serviços Eletrônicos Compartilhados - CEN-
SEC é outro marco, operada pelo Colégio No-
tarial do Brasil. Interliga as serventias extraju-
diciais brasileiras que praticam atos notariais, 
permite o intercâmbio de documentos eletrôni-
cos e o tráfego de informações e dados. Através 
das informações prestadas à Receita Federal do 
Brasil e demais órgãos públicos, se contribui 
para o cruzamento eletrônico de dados, que de-
monstra, conforme o caso, indícios de ilicitude 
no aumento da riqueza do cidadão, sinalizan-

do, em consequência, os vértices de uma futura  
investigação. o combate à corrupção não é ati-
vidade de uma pessoa e sim uma meta institu-
cional, em contínua construção, na qual o nota-
riado se vê incluído e que se perpetra através do 
diálogo e interlocução com os diferentes atores, 
de forma aberta e transparente; democrática e 
parceira. Neste diapasão, a Corregedoria Geral 
da Justiça e os delegatários trabalham em con-
junto nas soluções de modernização do extra-
judicial capixaba, sendo a CENSEC – Central 
Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilha-
dos um exemplo.

Revista de Direito Notarial e Registral do Es-
tado do Espírito Santo - A regularização fun-
diária é um problema que ainda afeta grandes 
regiões do Brasil. Quais motivos o levaram a 
trabalhar na edição do Provimento 33 que re-
gulamenta o procedimento de regularização 
fundiária no Estado e quais resultados visua-
liza para sua implantação prática?
Aldary Nunes Junior - Em minha passagem 
pela Corregedoria Geral da Justiça pude acom-
panhar alguns debates sobre o tema, que esta-
va ganhando cada vez mais fôlego em nosso 
país, especialmente após a edição da Lei n.º 
11.977/2009. Naquela época fomos procurados 
pelos Registradores Imobiliários no sentido de 
regulamentar alguns pontos sobre o assunto – 
isto porque mesmo após a edição do diploma 
regulamentador, os avanços efetivos ainda esta-
vam distantes! Trouxemos o doutor João Pedro 
Lamana Paiva para nos expor a experiência dos 
gaúchos com o tema da regularização fundiária. 
Assim sendo, acreditamos que após a edição do 
Provimento CGJES n.º 33/2013 conseguimos 
aperfeiçoar os procedimentos relativos à efeti-
vação da regularização fundiária em nosso Es-
tado, contribuindo, desta forma, para a legaliza-
ção de inúmeros imóveis em território capixaba, 
além de efetivamente proporcionar meios legais 
para a melhoria significativa de qualidade de 
vida para as famílias beneficiadas, sem perder 
de vista o incremento na economia local. Regis-
tro, acerca da edição do referido Provimento, a 
participação de dois conceituados registrado-
res imobiliários capixabas: doutores Helvécio 
Duia Castello e Bruno Santolin Cipriano, que 
auxiliaram nos debates que culminaram com a 
edição do ato normativo. Fizemos reuniões com 
prefeitos para incentivar  a adoção de projetos 

de regularização fundiária. E temos visto resul-
tados concretos. Recentemente, a Corregedoria 
Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacio-
nal de Justiça, por meio do Provimento nº 44, 
de 18/03/2015, estabeleceu normas gerais para 
o procedimento de regularização fundiária no 
Brasil, sem alterar as normatizações já efetiva-
das em cada Estado. Neste passo, saliento a im-
portância de que cada Estado regre a questão, 
observando e respeitando as peculiaridades lo-
cais. Percebo haver razoável envolvimento dos 
registradores imobiliários capixabas na efetiva-
ção de projetos de regularização fundiária. Con-
tudo, esse envolvimento ainda precisa ser for-
talecido e a Corregedoria Geral da Justiça deve 
atuar como agente indutor desse fortalecimento.

Revista de Direito Notarial e Registral do Es-
tado do Espírito Santo - O senhor fez parte 
de grupo que tratou nacionalmente sobre a 
atividade notarial e registral no Brasil. Como 
avalia o atual estágio desta atividade no País? 
E no Estado do Espírito Santo? 
Aldary Nunes Junior – Como magistrado ca-
pixaba, foi uma enorme satisfação haver sido 
convidado a integrar a Comissão de Estudos e 
Aperfeiçoamento dos Serviços Extrajudiciais 
do Colégio Permanente de Corregedores-Ge-
rais dos Tribunais de Justiça do Brasil, pois o 
extrajudicial requer a implantação de inúme-
ras medidas que exigem a interlocução entre 
as diversas Corregedorias. Éramos cinco juízes 
e começamos a discutir temas que envolviam o 
extrajudicial brasileiro. E aí percebemos como 
são diferentes as realidades das unidades da fe-
deração do Brasil. Você tem Estados nos quais o 
Código de Normas é extremamente atualizado e 
moderno, além da Corregedoria dispor de uma 
infraestrutura administrativa que lhe permi-
te atuar de forma muito presente e efetiva. São 
Corregedorias organizadas, com todo um qua-
dro de servidores qualificados para bem exer-
cer as funções de correição e de orientação. Ao 
mesmo tempo, há Corregedorias com enormes 
dificuldades de funcionamento, com infraestru-
tura modesta e muito dependente do Tribunal 
de Justiça local. Portanto, a Comissão buscou 
fomentar entre as diversas Corregedorias a ado-
ção de medidas administrativas e normativas 
que pudessem qualificar as atividades correcio-
nais. Também buscamos a interlocução com o 
Conselho Nacional de Justiça visando obter 
orientação e apoio para que houvesse a edição 
de Provimentos que uniformizassem a atuação 
das Corregedorias, como ocorreu, recentemen-
te, por exemplo, com o Provimento n.º 44. Bus-
cou-se enfrentar um problema que é sério: cada 
Corregedoria parece ser um compartimento 
estanque, sem qualquer interlocução com as de-
mais Corregedorias. Por isso a intervenção do 
Conselho Nacional de Justiça é tão importante 
para unificar procedimentos. Se você fizer uma 
pesquisa dos Provimentos editados pelo CNJ 

“Não devemos nunca perder a vontade e o 
desejo de fazer com que cada vez mais possamos 
desjudicializar os conflitos e se possível fazendo 
com que algumas atividades que hoje estão no 
Judiciário sejam feitas pelo extrajudicial”

ENTREvISTA – ALDARy NuNES JúNIOR
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verá que a grande maioria envolve questões afe-
tas ao extrajudicial. Façam uma pesquisa. Leiam 
os provimentos! Portanto, a Comissão queria 
“aproximar” as Corregedorias. Disseminar entre 
elas as boas práticas administrativas e normati-
vas existentes. Cito um exemplo já referido por 
mim: editamos um Provimento muito bom no 
Espírito Santo sobre regularização fundiária, 
que foi muito influenciado pelos Provimentos 
gaúcho e paulista. Tivemos a sensibilidade de 
ir buscar regramentos já existentes e que pro-
duziam efeitos exitosos. A interlocução é indis-
pensável e esse exemplo vale não apenas para as 
Corregedorias. Também vale para o extrajudi-
cial, pois se a Arpen-SP tem um programa que 
é bom, que ajuda, colabora, facilita a vida de um 
registrador civil paulista, porque será que não se 
implanta esse mesmo programa no Espírito San-
to? Nós trouxemos a CRC para o Espírito Santo, 
fizemos um convênio, estamos vinculados a São 
Paulo e está sendo um sucesso. Isso mostra que 
não somos uma ilha. Nós temos que estar inter-
ligados, conectados, temos que buscar essa in-
terlocução com quem está mais avançado, com 
quem já tem programas implantados e funcio-
nando. Não precisamos partir sempre do zero. 

Revista de Direito Notarial e Registral do Es-
tado do Espírito Santo - Tornou-se nítida a 
evolução da atividade extrajudicial capixaba 
nos últimos anos. Em sua opinião, a que se 
deve esta nova realidade dos serviços extraju-
diciais do Estado do Espírito Santo?
Aldary Nunes Junior - Bem, há vários fatores. 
o primeiro fator foi uma mudança de menta-
lidade por parte dos próprios delegatários. Eu 
percebo que os delegatários estão preocupados 
com os novos tempos, começam a viabilizar no-
vas sistemáticas de serviços, passaram a ofere-
cer um portfólio de serviço maior. o delegatário 
que estudou tanto, disputou tanto, sofreu tanto 
para passar no concurso público de ingresso, 
quando assume começa a perceber que tem que 
exercer sua atividade com muita competência 
para que possa ter uma atividade exitosa e que 
lhe propicie uma boa rentabilidade. Não fujo 
nunca da visão de que o delegatário exerce uma 
atividade delegada, mas que não está proibido 
de ter lucro. Acho apenas que cabe ao Poder Pú-
blico orientar e fiscalizar para que se tenha lucro 
prestando um serviço de qualidade, com abso-
luto respeito ao usuário. Vejo os notários e regis-
tradores cada vez mais interessados no aprimo-
ramento de suas atividades. Aprimoramento de 
uma forma geral, com uma qualificação melhor, 
melhoria das instalações físicas, do sistema de 
informática, de utilizar programas modernos, 
ou seja, uma gama de decisões que fazem com 
que o delegatário se torne um profissional ope-
rador do direito mais importante e mais con-
ceituado no seio da sociedade. Verifico que a 
grande maioria está convicta de que sem quali-
ficação, sem aperfeiçoamento, não há como for-

talecer o extrajudicial. Esse é um fato incontro-
verso, a meu sentir.  É isso que verifico ocorrer 
aqui no Espírito Santo quando as instituições da 
classe notarial e registral fazem cursos para os 
funcionários dos cartórios, por exemplo. Não 
basta qualificar apenas o notário e o registrador. 
É também indispensável qualificar os seus em-
pregados. Você tem que ter uma visão de que 
tudo é uma “engrenagem”. Não basta apenas 
qualificar o Juiz de Direito Corregedor perma-
nente da Comarca; não basta apenas qualificar o 
delegatário. Também é indispensável qualificar 
os empregados, os prepostos e os servidores que 
participam das atividades correcionais. outro 
ponto importante: temos que convencer os de-
legatários que isso exige gastos na evolução da 
estrutura, no treinamento dos funcionários e na 
aquisição de novos programas de informática. 
o delegatário é o gestor e tem responsabilidade 
pessoal e patrimonial pelas ocorrências que en-
volverem a delegação recebida. Cabe-lhe, então, 
adotar todas as providências que permitam que 
os serviços a seu cargo sejam executados con-
forme exigidos no artigo 1º, da Lei 8.935/94. 
Não podemos esquecer que a sociedade exige 
serviços públicos cada vez mais eficientes. Ela 
está mais politizada, mais atenta, exige melho-
res condições de atendimento e maior rapidez.

Revista de Direito Notarial e Registral do Es-
tado do Espírito Santo – Qual outro ponto 
destacaria neste processo de melhoria?
Aldary Nunes Junior - As Corregedorias Ge-
rais de Justiça, de uma forma geral, perceberam 
que têm um ônus constitucional de fiscalizar o 
extrajudicial e estão preocupadas em fazer essa 
fiscalização de uma forma mais efetiva e exitosa. 
Percebi isso nas viagens que fazia, assim como 
nos encontros nos quais comparecia e nas re-
uniões do ENCoGE. As Corregedorias estão 
muito mais preocupadas em capacitar, orientar, 
coordenar e disciplinar, do que meramente ter 
uma missão de sancionar, de punir. Se neces-
sário, se pune eventual transgressão funcional, 
mas o que é mais importante é que a Correge-
doria seja um agente condutor de inovações, 
de aperfeiçoamento, que tenha capacidade de 
agregar os delegatários, convencê-los e motivá
-los a fazer mais, fazer melhor, a buscar o ser-
viço de qualidade. É esta mudança que percebo 

em todo o Brasil e que pautou nossa atuação 
na Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Espírito Santo. Exemplifico essa necessidade 
de agregar e convencer com um fato histórico. 
Quando da implantação do selo físico no Espí-
rito Santo, a questão foi judicializada em decor-
rência da forte oposição dos delegatários, por 
motivos que agora não são necessários explici-
tar. Ao contrário, por ocasião da implantação do 
selo digital, em 2011, os delegatários foram par-
ceiros, além de terem auxiliado na formatação 
e implantação do projeto. outra mudança que 
percebo passa pela atividade dos Juízes de Direi-
to, principalmente aqueles que exercem as ativi-
dades fiscalizatórias do extrajudicial e que estão 
preocupados com o exercício dessa função. A 
ENFAM realizou e realizará novos cursos para 
preparar os Juízes de Direito a executar as ativi-
dades fiscalizatórias de forma mais eficaz. Hoje, 
não é raro, o Juiz de Direito - que é o corregedor 
natural do extrajudicial de sua Comarca - estar 
preocupado em se preparar para que possa fazer 
esse serviço de forma mais qualificada e eficien-
te. É uma preocupação que envolve até mesmo 
o CNJ, as Corregedorias, a ENFAM e algumas 
Escolas da Magistratura. E, também, vejo um 
papel importante das associações de classe dos 
notários e registradores, que dispõem de pro-
fissionais do mais alto gabarito, que inclusive 
participam dos cursos da ENFAM. Isso mostra 
uma interação entre a ENFAM e as associações 
de classe na busca de algo imprescindível: a 
qualificação dos trabalhos correcionais. E não 
se iludam. As entidades de classe têm interes-
se em que não paire qualquer dúvida acerca da 
lisura, qualidade e segurança dos atos lavrados. 
Quanto mais qualificado for o trabalho dos de-
legatários, maior o fortalecimento da categoria. 
Ressalto, ainda, que, interessada em melhor 
instrumentalizar a atividade correcional dos 
magistrados, a Corregedoria Geral da Justiça 
do Espírito Santo passou a disponibilizar um 
“roteiro de correição”, que auxilia a consecução 
de toda a atividade fiscalizatória do magistra-
do, além de lhe ofertar, em tópicos, de forma 
autoexplicativa, todos os pontos sobre os quais 
a fiscalização da serventia deverá se deter. Esse 
roteiro está disponível no site da Corregedoria. 
Todo delegatário pode acessá-lo e verificar o ro-
teiro que terá a fiscalização de sua serventia. Ele 

“O que é mais importante é que a Corregedoria seja um 
agente condutor de inovações, de aperfeiçoamento, que 
tenha capacidade de agregar os delegatários, convencê-

los e motivá-los a fazer mais, fazer melhor, a buscar o 
serviço de qualidade e é esta mudança que percebo em 
todo o Brasil e pautou nossa atuação no Espírito Santo”
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não será surpresado. Isso é positivo tanto para 
quem fiscaliza, quanto para quem é fiscalizado. 
A transparência é total.

Revista de Direito Notarial e Registral do Es-
tado do Espírito Santo – Neste quadro quais 
foram as principais dificuldades que enfren-
tou no trabalho junto aos cartórios?
Aldary Nunes Júnior - Sou um Juiz de Direi-
to de carreira. E um concursando, quando se 
submete ao concurso público para ingresso na 
magistratura estadual, não tem uma prepara-
ção específica para exercer a atividade corre-
cional dos serviços extrajudiciais de sua futura 
Comarca. Essa é uma atividade para a qual, no 
Estado do Espírito Santo, nenhum magistrado 
recebe preparação específica para desempenhar. 
Aí, muitas vezes, o Juiz não sabe como fará essa 
fiscalização. Ele passa por muitas dificuldades 
e tem que ter muita determinação para tentar 
suprir essa ausência de preparo específico, quer 
seja teórico, quer seja prático. Busca orientação 
no Código de Normas da Corregedoria e na ex-
periência de colegas mais antigos. Quando fui 
convidado a trabalhar na Corregedoria, trouxe 
apenas a minha experiência de Juiz Corregedor 
das Comarcas do interior nas quais atuara. En-
tão você começa a trabalhar com o extrajudicial 
de todo o Estado, com os seus problemas especí-
ficos, de todas as especialidades, passa a ter um 
desafio enorme. Tem que buscar apoio interno 
na Corregedoria, nos servidores mais antigos da 
casa e também nos livros para ter embasamento 
técnico que lhe permitirá fazer uma atividade 
correcional adequada. Falo sempre algo que é 
irônico, mas verdadeiro: “o fiscal tem que saber 
tanto ou mais que o fiscalizado. Quando o fis-
calizado sabe mais, a coisa complica”.  Esse fato 
ocorre muitas vezes. ou seja, o Juiz Corregedor 
da Comarca, ao fiscalizar uma serventia, se de-
para com um delegatário que domina totalmen-
te sua profissão e as peculiaridades do funciona-
mento de sua serventia. Isso exige que o “fiscal” 
tenha preparo para saber como bem fiscalizar. 
Se não tiver, a fiscalização acaba frustrada. Por 
isso é que precisamos oferecer treinamento es-
pecífico aos nossos magistrados e, mais do que 
isso, ofertar-lhes mão de obra qualificada para 
lhes auxiliar na fiscalização. Precisamos contar 
com servidores efetivos, integrantes de carreira 
própria, para auxiliar nos trabalhos correcionais 
de cada uma das Comarcas capixabas. Por isso 
defendo que as Escolas da Magistratura deve-
riam ter cursos específicos para preparar os ma-
gistrados a exercerem essa função correcional. 
Magistrados competentes se graduam e ingres-
sam jovens na carreira. Muitos nunca estiveram 
em uma serventia do extrajudicial. Agora, no 
exercício de sua função judicante, têm respon-
sabilidade correcional das serventias, no qual 
poderá haver um volume de serviço enorme. 
Muitas vezes há serviços que cumulam várias 
especialidades, então o juiz tem que merecer 

uma melhor orientação por parte dos Tribunais 
de Justiça. Há de haver um melhor treinamento, 
uma melhor qualificação. A atividade correcio-
nal para ser bem feita exige conhecimento téc-
nico e para isso todos nós, juízes, precisamos de 
treinamento, estudo e orientação, além do su-
porte de servidores efetivos capacitados para au-
xiliar no bom êxito dos trabalhos correcionais. 

Revista de Direito Notarial e Registral do Es-
tado do Espírito Santo - Ao longo de seu traba-
lho na Corregedoria, o senhor atuou bastante 
nas questões envolvendo o Registro Civil. 
Como vê a questão da sustentabilidade deste 
serviço que é diretamente afetado pelas gratui-
dades impostas por diferentes entes públicos?
Aldary Nunes Junior – Essa é uma questão 
nacional. Em todas as unidades da federação 
há essa grita de que o legislador concede mui-
tas gratuidades e o registrador civil acaba com 
o ônus de enfrentá-las sem conseguir ter uma 
contraprestação que lhe permita uma sobrevi-
vência digna. Se a serventia for exclusivamente 
da especialidade do Registro Civil esse drama 
recrudesce. Temos também diferenças de Esta-
do para Estado com relação a esse ressarcimento 
dos atos gratuitos. Em São Paulo, a remuneração 
pelos atos gratuitos é muito digna e permite que 
um registrador civil possa viver com absoluta 
decência. Em compensação, há outras unidades 
da federação onde esse ressarcimento é muito 
inferior às necessidades. No Espírito Santo, o 
ressarcimento é muito baixo e não permite que 
o registrador civil sobreviva se não tiver outra 
remuneração, outra fonte de renda, sob risco de 
viver numa situação de penúria. Acho algo mui-
to preocupante e que deve merecer por parte do 
Poder Judiciário, dos registradores e notários, 
do Poder Legislativo e do próprio Poder Exe-
cutivo estadual, uma tomada de posição mais 
efetiva. Não podemos esquecer que a Lei que 
instituiu o FARPEN foi sancionada em 2001, 
ano muito turbulento na Assembleia Legislati-
va do Estado do Espírito Santo. Recentemente, 
por iniciativa legislativa do chefe do Poder Exe-
cutivo estadual, tivemos alterações legislativas 
visando destinar 5% (cinco por cento) dos emo-
lumentos à Defensoria Pública, mais 5% (cinco 
por cento) para o Ministério Público Estadual e 
mais 5% (cinco por cento) para a Procuradoria. 
Foram alterações legislativas que encareceram 
o uso do serviço extrajudicial pelos cidadãos e 
pessoas jurídicas. E, por certo, o usuário des-
conhece que os valores pagos às serventias são 
partilhados com essas instituições. Essas altera-
ções não foram no sentido de tentar amenizar 
essa questão que envolve a renda mínima para 
ressarcimento dos atos gratuitos praticados 
pelos registradores civis. Essa questão também 
tem ligação direta com o grande número de 
serventias vagas, ocupadas por interinos, assim 
como pela inobservância dos limites territoriais 
das circunscrições, na busca de obter clientela 

e renda. A falta de renda mínima leva a renún-
cia da delegação. A interinidade é um proble-
ma a ser evitado, principalmente quando ela 
se eterniza. Pela importância que tem o tema, 
quero enfatizar: impõe-se a alteração da Lei n.º 
6.670/01, que instituiu o FARPEN, para permi-
tir remunerar melhor os cartórios deficitários, 
evitando assim a renúncia dos delegatários. Não 
esquecendo, ainda, a urgência na revisão das ta-
belas de emolumentos e não apenas sua mera 
atualização, com base na variação da VRTE 
(valor de referência do tesouro estadual), com 
se efetiva há muitos e muitos anos. Há inúme-
ras distorções a serem corrigidas nas tabelas de 
emolumentos.

Revista de Direito Notarial e Registral do Es-
tado do Espírito Santo - Como o senhor resu-
miria sua experiência no contato com a área 
extrajudicial no Estado do Espírito Santo?
Aldary Nunes Júnior - Minha experiência na 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Espírito Santo foi muito enriquecedora, muito 
gratificante. Aprendi muito. Não aprendi tanto 
quanto gostaria, mas aprendi como funciona 
o extrajudicial, suas carências e também as ca-
rências da Corregedoria, e percebi, para a mi-
nha alegria, que tanto na Corregedoria Geral 
da Justiça, como no extrajudicial, as pessoas 
tentam suprir as carências com o melhor de si. 
É comum que as soluções não se concretizem 
com a rapidez que desejamos, mas não pode-
mos desistir nunca. Temos que perseverar! Um 
bom serviço extrajudicial é indispensável ao ci-
dadão brasileiro e capixaba. Sou muito agrade-
cido aos Desembargadores Sérgio Luiz Teixeira 
Gama e Carlos Henrique Rios do Amaral em 
terem me oportunizado integrar suas equipes 
de juízes auxiliares. Foi um privilégio traba-
lhar com Suas Excelências. Também foi muito 
gratificante trabalhar com tantos colegas Juízes 
de Direito e servidores dedicados, assim como 
com delegatários que dignificam o extrajudicial 
capixaba. Para todo e qualquer Juiz de Direito 
integrar a equipe de Juízes Corregedores da 
Corregedoria Geral da Justiça é um momento 
único em sua carreira funcional. No meu caso 
específico, foram quatro anos de muito trabalho 
e dedicação. Tornei-me um estudioso dos temas 
que envolvem o extrajudicial. E, como tudo na 
vida tem sua fase, esta fase passou e o futuro a 
Deus pertence. Agora, como membro titular 
do Tribunal Regional Eleitoral, representando 
a classe dos Juízes de Direito estaduais, tenho 
me dedicado mais diretamente ao estudo do 
direito eleitoral, sem nunca, contudo, esquecer 
meu envolvimento com os temas e questões 
do extrajudicial, até mesmo em razão de ser 
Juiz de Direito responsável pela fiscalização das 
serventias extrajudiciais do Juízo de Vila Velha, 
Comarca da Capital, por ser titular da Vara da 
Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e 
Meio Ambiente.

ENTREvISTA – ALDARy NuNES JúNIOR
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Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINoREG-ES no gerenciamento 
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios 
e demais documentos remetidos por Notários 
e Registradores deste Estado, corresponden-
tes ao mês de JANEIRO/2015, aprovando o 
ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados 
pelos registradores civis como segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 63.811,92 
(sessenta e três mil, oitocentos e onze reais e 
noventa e dois centavos) em aplicação CDB na 
agência 076 do Banestes.

Vitória, 02 de março de 2015.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  625.643,83
Saldo em caixa mês anterior  117.143,31
Portaria 002/2015   1.962,64
Devolução transferência indevida  10.961,91
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   755.711,69

B – PAGAMENTOS
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil 605.581,14
2 – Repasse de Contribuição Sindical 24.322,14
 (Referente aos Cartórios de Registro Civil)
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 368,00
4 – Repasse ao Sinoreg-ES 12.512,88
4.1 – 2% referente depósito entre 20/01 a 31/01 249,51
5 – Repasse à AMAGES 12.504,88
5.1 – 2% referente depósito entre 20/01 a 31/01 249,51
6 – Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 002/2015 1.939,15

SALDO LÍQUIDO (657.727,21) 97.984,48
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (62.564,38)
C.a – 10% referente depósito entre 20/01 a 31/01  (1.247,54)
SALDO  34.172,56
Recebimentos entre 20/02 a 28/02  5.439,11
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  39.611,67

FARPEN

Fundo de Apoio ao registro Civil das Pessoas 
naturais do Estado do Espírito santo – Farpen
Demonstrativo
mês de fevereiro de 2015

Fundo de Apoio ao registro Civil das Pessoas 
naturais do Estado do Espírito santo – Farpen
Demonstrativo
mês de março de 2015
Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINoREG-ES no gerenciamento 
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios 
e demais documentos remetidos por Notários 
e Registradores deste Estado, correspondentes 
ao mês de FEVEREIRO/2015, aprovando o 
ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados 
pelos registradores civis como segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 56.225,02 
(cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e cinco 
reais e dois centavos) em aplicação CDB na 
agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de abril de 2015.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  556.811,14
Saldo em caixa mês anterior  39.611,67
Portaria 003/2015   1.952,38
RESGATE TIT BANESTES  43.962,70
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   642.337,89
  
B – PAGAMENTOS 
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil 561.905,81 
2 – Repasse de Contribuição Sindical
 (Referente aos Cartórios de Registro Civil)  
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 368,00
4 – Repasse ao Sinoreg-ES 11.136,22
4.1 – 2% referente depósito entre 20/02 a 28/02 108,78
5 – Repasse à AMAGES 11.128,22
5.1 – 2% referente depósito entre 20/02 a 28/02 108,78
6 – Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 003/2015 1.905,13
  
SALDO LÍQUIDO (586.660,94) 55.676,95
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (55.681,11)
C.a – 10% referente depósito entre 20/02 a 28/02  (543,91)
SALDO  (548,07)
Recebimentos entre 20/03 a 31/03  5.319,68
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  4.771,61
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rês grandes eventos em um só local. É 
com este cardápio variado de atrações 
que o Conselho Federal do Colégio 

Notarial do Brasil (CNB-CF) convida todos 
os notários brasileiros e a comunidade jurí-
dica nacional para o redescobrimento da ati-
vidade notarial no Brasil. Entre os dias 28 de 
setembro e 3 de outubro notários do Brasil e 
de 86 países de todo o mundo estarão no She-
raton Rio Hotel & Resort, em São Conrado, 
na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Para comemorar os 450 anos de instalação 
do primeiro Tabelionato de Notas no Brasil, 
o Conselho Federal do Colégio Notarial do 
Brasil (CNB/CF), entidade representativa de 
todos os Tabeliães de Notas do Brasil, com 
apoio de todas as Seccionais Estaduais reali-
zará entre os dias 30 de setembro e 3 de outu-

XX Congresso notarial Brasileiro: 

o rio de Janeiro recebe 
o mundo notarial
Em comemoração aos 450 anos de instituição do 
notariado no País, 86 países do mundo estarão na 
Cidade Maravilhosa para os eventos internacionais da 
UINL e para debater o incremento da atividade no Brasil

bro de 2015, na cidade do Rio de Janeiro (RJ) 
o XX Congresso Notarial Brasileiro, evento 
multidisciplinar voltado para notários, escre-
ventes, operadores do Direito e estudantes de 
todo o Brasil, focado no debate sobre os prin-
cipais temas atuais da atividade no cenário 
nacional, congregando assuntos de Direito de 
Família, Sucessões, Civil e Patrimonial.

Neste grande evento, que será realizado 
conjuntamente com as Reuniões Institucio-
nais da União Internacional do Notariado 
(UINL) e a 2ª Conferência Afro-Americana, 
serão debatidos temas cruciais para o futuro 
da atividade notarial e que definirão as bases 
nacionais para a prestação do serviço no novo 
cenário de interligação eletrônica e transmis-
são de atos entre cartórios de todo o Brasil.
Inscrições: www.congressonotarial.com.br

T
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orto Alegre (RS) – Com a presença de 
autoridades dos três Poderes constituí-
dos do Rio de Grande do Sul, de repre-

sentantes do Poder Judiciário de Alagoas e do 
Rio de Janeiro, e de registradores civis de diver-
sos Estados brasileiros, a Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen
-Brasil) realizou no dia 13 de março o Jantar de 
Posse da nova diretoria da entidade, sob a pre-
sidência do registrador gaúcho Calixto Wenzel 
para o biênio 2015-2016.

A  nova diretoria assume a gestão da entida-
de nacional do Registro Civil com uma série de 
novos desafios, entre eles a efetiva implantação 
da Central de Informações do Registro Civil 
Nacional, o avanço do Sistema de Informações 
do Registro Civil (SIRC), a busca por novas 
atribuições para a atividade, assim como o diá-
logo em busca da sustentabilidade em diversos 
Estados brasileiros onde persevera a ausência 
de efetiva compensação diante dos atos gratui-
tos praticados pela atividade.

Para dar vazão a esta série de desafios, a nova 
gestão ampliou o leque de participação dos Es-

tados na Diretoria da entidade, implantando 
seis vice-presidências (São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Rio de Janeiro, Alagoas e Amazonas), 
efetivando assim a participação de quatro das 
cinco regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Sul 

e Sudeste). Além destes Estados, Rio Grande 
do Sul e Pernambuco possuem cargos na nova 
diretoria eleita para o próximo biênio. Também 
marcaram presença na cerimônia de posse re-
presentantes dos Estados de Santa Catarina, 
Mato Grosso e Espírito Santo , representado 
pelo ex-presidente do Sinoreg, Jeferson Miran-
da, registrador civil de Iúna.

Em sua posse, realizada no salão nobre do 
Hotel Embaixador, no centro de Porto Alegre, 
o novo presidente da entidade declarou qual 
será o seu principal objetivo neste novo man-
dato. “Vou realizar um trabalho forte de disse-
minação da Arpen-Brasil em todos os Estados, 
para que ao final desta gestão tenhamos nossa 
entidade nacional efetivamente representada 
em todas as unidades da federação”, declarou 
Calixto Wenzel. “Sabemos que esta ausência de 
representatividade se deve muito mais às difi-
culdades inerentes de cada Estado, mas é che-
gado o momento de avançarmos neste objetivo 
e consolidarmos a Arpen nacional”, completou.

Calixto Wenzel agradeceu ainda à gestão 
anterior da Arpen Brasil por conduzir os de-

sinoreg-Es participa de Jantar 
de Gala em Porto Alegre da 
nova gestão da Arpen-Brasil
Ex-presidente da entidade prestigia posse de nova diretoria 
nacional e término da gestão paranaense à frente da entidade

P

“Vou realizar um trabalho 
forte de disseminação 
da Arpen-Brasil em todos 
os Estados, para que 
ao final desta gestão 
tenhamos nossa entidade 
nacional efetivamente 
representada em todas as 
unidades da federação”

calixto Wenzel, 
presidente eleito da arpen-brasil

O Presidente da arPen-brasil, calixto Wenzel, 
discursa na abertura do jantar de posse. no 
detalhe, o ex-presidente ricardo augusto de leão 
fala em sua despedida da presidênciaauditóriO dO HOtel embaixadOr recebeu o jantar de posse da nova diretoria da arpen-brasil
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 O ex-Presidente dO sinOreg-es e registrador civil em iúna, 
jefferson miranda, representou o estado na posse da nova 
diretoria da arpen-brasil

integrantes da nOva diretOria da arPen-brasil 
para o biênio 2015-2016, que conta com quatro 
registradores paranaenses

bates da entidade de forma igualitária, privile-
giando a convergência de opiniões e o diálogo. 
“Agradeço ao Ricardo Leão por manter a Ar-
pen Brasil unida e representada por todos os 
Estados, buscando sempre o diálogo mesmo 
em momentos de grande pressão”, destacou. 
Também chamado a discursar em sua despe-
dida da presidência, Ricardo Leão, agradeceu 
à parceria de seus diretores na condução da 
entidade, e destacou “que a Arpen-Brasil é o 
reflexo de suas instituições estaduais, espe-
lhando o trabalho de cada uma e se tornando 
forte na medida em que todos se desenvolvem”.

o evento ainda contou com uma breve apre-
sentação das últimas ações da entidade e sua 
participação nas ações que contribuíram para a 
queda do subregistro no Brasil, atualização das 
normas jurídicas relacionadas ao Registro Civil e 
diálogo com o Poder Judiciário e Executivo em te-
mas relacionados à interligação, sustentabilidade 
e acesso à base de dados. “A Arpen-Brasil tem co-
laborado e tem sido participante ativa nos princi-
pais temas que tem impactado o registro civil nos 
últimos anos”, disse Dante Ramos Júnior, secre-
tario nacional e responsável pela apresentação.

“A Arpen-Brasil é 
o reflexo de suas 
instituições estaduais, 
espelhando o trabalho de 
cada uma e se tornando 
forte na medida em que 
todos se desenvolvem”

ricardo augusto de leão, 
ex-presidente da arpen-brasil

“A Arpen-Brasil tem 
colaborado e tem sido 
participante ativa nos 
principais temas que tem 
impactado o registro civil 
nos últimos anos”

dante ramos júnior, 
secretario nacional da arpen-brasil

Conheça a Diretoria 
eleita da Apen-Brasil 
Biênio (2015-2016)

Presidente: 
Calixto Wenzel (RS)
1º Vice-Presidente: 
José Emygdio de Carvalho Filho (SP)
2º Vice-Presidente: 
Guilherme Antunes Fernandes (MG)
3º Vice-Presidente: 
Arion Toledo Cavalheiro Júnior (PR)
4º Vice-Presidente: 
Luiz Manoel Carvalho dos Santos (RJ)
5º Vice-Presidente: 
Cleomadson Abreu Figueiredo Barbosa (AL)
6º Vice-Presidente: 
Juliana Follmer (AM)
1º Tesoureiro: 
Romário Pazutti Mezzari (RS)
2º Tesoureiro: 
Anita Cavalcanti de Albuquerque Nunes (PE)
Secretário Geral: 
Ricardo Kollet (RS)
2º Secretário: 
Leonardo Munari de Lima (SP)
Secretário Nacional: 
Dante Ramos Júnior (PR)
Conselho Superior
Ricardo Augusto de Leão (PR)
Paulo Alberto Risso de Souza (MG)
Oscar Paes de Almeida Filho (SP)
Conselho Fiscal
Marcello Versiani de Paula (MG)
Ademar Custódio (SP)
Eduardo Ramos Corrêa Luiz (RJ)
Suplentes
Alaor Mello (RJ)
Luiza Gesilania Freitas Cavalcanti 
de Santana (PE)
Ana Claudia Viana Neves (MG)
Conselho de Ética
Lázaro da Silva (SP)
Priscilla Machado Soares Milhomem (RJ)
Luiz Carlos Vendramin Júnior (SP)
Suplentes
Elizabete Regina Vedovatto (PR)
Platinny Dias de Paiva (MG)
Robert Jonczyk (PR)

cOnarci 2015 – Responsável por conduzir 
o cerimonial do evento nacional, o vice-pre-
sidente da Associação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Ar-
pen-SP), Ademar Custódio, convidou todos 
os presentes para participarem do Congresso 
Nacional do Registro Civil deste ano (Conarci 
2015), que ocorrerá na cidade de São Paulo, 
entre os dias 13 e 15 de agosto.

“Será uma oportunidade única de nos con-
fraternizarmos e debatermos os pontos prin-
cipais do Registro Civil, como o prazo final 
para implantação da CRC Nacional, o SIRC, e 
as novidades jurídicas que certamente impac-
tarão a nossa atividade”, disse. “E como nin-
guém é de ferro, teremos também espaço para 
confraternização, com um refinado coquetel 
de abertura e o encerramento em grande esti-
lo no tradicional Bar Brahma, com direito ao 
tradicionalíssimo show de samba da histórica 
banda Demônios da Garoa”, concluiu.

Durante o evento a entidade também ho-
menageou autoridades e representantes das 
entidades estaduais que contribuíram para o 
aperfeiçoamento do Registro Civil nos últi-
mos anos.
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Instituto de Estudos de Protesto de 
Títulos do Estado do Espírito Santo 
(IEPTB-ES) enviou à Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo 
(CGJ-ES) proposta para que seja publicado 
provimento que possibilite o aos Tabeliães de 
Protesto dispensarem o depósito prévio de 
emolumentos e demais despesas, postergando 
os respectivos pagamentos para o ato elisivo do 
protesto, seu cancelamento, desistência ou sus-
tação judicial definitiva.

Cientes do que ocorre em outros Estados 
da Federação, como, por exemplo, Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Brasília, Paraná, Amazonas 
e Rondônia, onde através de suas respectivas 
Corregedorias da Justiça foi regulamento via 
provimento, a dispensa do depósito prévio de 
emolumentos e demais despesas e da recente 
normatização por parte da Corregedoria do 
Estado de Goiás.

Segundo o IEPTB-ES o objetivo é estender 
aos demais títulos e documentos de dívidas o 
procedimento já adotado no Provimento nº 
17/2012, que regulamentou o protesto de cer-
tidão de dívida ativa dos créditos das fazendas 
públicas, estabelecendo que o pagamento dos 
valores correspondentes aos emolumentos e 
outras despesas acrescidas por lei é devido pelo 
devedor no momento do pagamento elisivo do 
protesto ou seu cancelamento

Hodiernamente os tabelionatos de protes-
to são extremamente dependentes do sistema 
bancário. Dos títulos que são apresentados pe-
los mercados que geram os serviços, que são os 

o

a) estabelece uma menor onerosidade para o apresentante (credor);
b) torna o procedimento mais justo, ao postergar àquele que deu causa à cobrança 

(devedor) o custo do protesto; 
c) o retorno para as serventias é certo, pois a postecipação dobra o número de 

títulos apresentados;
d) atualmente, apenas 2% das negativações do SERASA-EXPERIAN decorrem do 

protesto, portanto, se a postecipação propiciar elevação desse número para 
10%, será possível aumentar cinco vezes a apresentação de títulos nos cartórios 
de protesto.

IEPTB-ES

IEPTB-Es solicita dispensa 
de depósito prévio de 
emolumentos de Protestos
Entidade solicitou edição de provimento visando implementar 
a postecipação do pagamento dos emolumentos de protesto

mercados de inadimplência e de crédito e co-
brança, apenas 4% se refere ao protesto neces-
sário. o resto, ou seja, 96% dos títulos são refe-
rentes ao protesto facultativo, sendo a imensa 
maioria proveniente da rede bancária.

Para o IEPTB-ES, a sistemática de postergação 
do pagamento dos emolumentos e das demais 
despesas visa assegurar o futuro da atividade, 

considerando que o mercado tem, historica-
mente, buscado soluções que reduzem o custo e 
oferecem resultado equivalente; o protesto, por 
integrar a dinâmica das relações empresariais, 
deve acompanhar as exigências do mercado. 

A experiência dos outros Estados indica que 
a postergação do depósito e demais despesas 
não compromete a viabilidade e o equilíbrio 
econômico-financeiro da delegação, haja vista 
o elevado percentual de pagamentos, desistên-
cias e cancelamentos de protesto, que se verifica 
em nosso país. 

Prova disso é o resultado positivo que se ve-
rificou a partir do modelo instituído aqui no 
Estado para o protesto de CDA, e a recente vo-
tação à unanimidade ocorrida na sessão do Ple-
no do TJES do dia 26 de fevereiro de 2015, no 
sentido de encaminhar à Assembleia Legislati-
va projeto de lei para regulamentar a questão 
nos termos propostos neste petitório. o que se 
propõe é a adoção do mesmo modus operandi 
da implementação do protesto de CDA (provi-
mento que depois foi ratificado por lei).

Benefícios da postecipação do Protesto
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Portaria nº 65, de 21 de novembro de 2014
Institui grupo de trabalho com a atribuição de 
elaboração de normativa mínima nacional para 
as notas, os protestos e os registros públicos.

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais.
Resolve:
Art. 1º Instituir grupo de trabalho com a atribui-
ção de elaborar normatização mínima, de âmbito 
nacional, para as notas, os protestos e os regis-
tros públicos.
Art. 2º Requisitar para compor o grupo de traba-
lho, sem prejuízo de jurisdição e outras atribui-
ções, os Desembargadores do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo RICARDO HENRY MARQUES DIP, 
AROLDO MENDES VIOTTI e GETÚLIO EVARISTO 
DOS SANTOS NETO.
Art. 3º Designar, para compor o grupo de traba-
lho os seguintes Notários e Registradores:
– ADEMAR FIORANELLI;
– ANA PAULA FRONTINI;
– CLÁUDIO MARÇAL FREIRE;
– FÁTIMA CRISTINA RANALDO CALDEIRA; 
– FRANCISCO VENTURA DE TOLEDO;
– GENY DE JESUS MACEDO MORELLI; 
– JOSÉ MARIA SIVIERO;
– PAULO TUPINAMBÁ VAMPRÉ;
– ROGÉRIO TOBIAS; e
– SÉRGIO JACOMINO.
Art. 4º A coordenação dos trabalhos do grupo 
ficará a cargo do Desembargador RICARDO HEN-
RY MARQUES DIP.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

CnJ institui grupo para 
elaboração de normas 
mínimas nacionais para 
o Extrajudicial

CnJ publica recomendação nº 18, sobre expedição da certidão de 
óbito no estabelecimento de saúde em que ocorra o falecimento

Recomendação nº 18
Dispõe sobre a expedição de certidão de óbito 
no estabelecimento de saúde em que ocorra 
o falecimento.
A Corregedora Nacional de Justiça, Ministra 
Nancy Andrighi, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais,
Considerando o disposto no art.8º, X, do Regi-
mento Interno do Conselho Nacional de Justiça;
Considerando os resultados assertivos da ex-
pedição de certidões de nascimento nos es-
tabelecimentos de saúde em que se realizam 
partos, objeto do Provimento nº 13, de 3 de 
setembro de 2010, e do Provimento nº 17, de 
10 de agosto de 2012, ambos da Corregedo-
ria Nacional de Justiça;
Considerando convir a experiência de esten-

der símile prática à emissão de certidão de 
óbito no estabelecimento de saúde em que 
ocorra o falecimento, na medida em que isso 
representa economia de tempo e de esforços, 
sobretudo para os primeiros obrigados legal-
mente a fazer a declaração de óbito (art. 79 
da Lei nº 6.015, de 31-12-1973);
Considerando as variadas circunstâncias 
locais na Federação ?incluídos os casos em 
que, para a tomada de dados do óbito, haja 
participação de serviços funerários ou empre-
sas conveniadas?, o que sugere prudência na 
imposição nacional da prática sob exame,

Resolve:
Art. 1º Recomendar às Corregedorias Gerais 
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal 

que promovam e fiscalizem a expedição da 
certidão de óbito no estabelecimento de saúde 
em que ocorra o falecimento, utilizando analo-
gicamente o procedimento disposto nos Provi-
mentos nºs 13 e 17 da Corregedoria Nacional 
de Justiça, observada a Lei nº 6.015, de 1973.
Art. 2º Oficiar a todos os Corregedores Gerais 
de Justiça para que informem à Corregedoria 
Nacional os resultados das práticas locais ob-
jeto desta Recomendação.
Art. 3° Esta Recomendação entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 2 de março de 2015.
Ministra NANCY ANDRIGHI

Corregedora Nacional de Justiça
Fonte: Diário Eletrônico do CNJ

Altera a Portaria n. 65 de 21 de novembro de 
2014, que instituiu grupo de trabalho com a 
atribuição de elaboração de normativa míni-
ma nacional para as notas, os protestos e os 
registros públicos.

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais,

Resolve:
Art. 1º Alterar art. 3º da Portaria n. 65 de 21 
de novembro de 2014, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 3º Designar, para compor o grupo de tra-
balho os seguintes Notários e Registradores:

Portaria do CnJ nº 66: Altera a Portaria n. 65, 
que instituiu grupo de trabalho para elaboração 
de normativa mínima nacional para as notas, 
os protestos e os registros públicos

– ADEMAR FIORANELLI;
– ANA PAULA FRONTINI;
– CLÁUDIO MARÇAL FREIRE;
– FÁTIMA CRISTINA RANALDO CALDEIRA;
– FRANCISCO VENTURA DE TOLEDO;
– GENY DE JESUS MACEDO MORELLI;
– JOSÉ MARIA SIVIERO;
– PAULO TUPINAMBÁ VAMPRÉ;
– ROGÉRIO TOBIAS;
– SÉRGIO JACOMINO;
– MANOEL ARISTIDES SOBRINHO.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Fonte: Diário Oficial da União

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pro-
pôs elaborar, ao longo de 2015, metodolo-
gia para se obter dados estatísticos sobre 
processos judiciais relacionados a casos 
de corrupção e lavagem de dinheiro de ma-

CnJ propõe elaborar metodologia para coletar 
dados sobre corrupção e lavagem de dinheiro

neira eficiente. A proposta foi apresentada 
pela conselheira Luiza Frischeisen, durante 
reunião da Estratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enc-
cla).

NOTAS
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o dia 17 de março de 2015, foi publica-
do no DoU o novo Código de Proces-
so Civil - CPC   (Lei 13.105, de 16 de 

março de 2015), que entrará em vigor após de-
corrido 1 (um) ano da data de sua publicação 
oficial, nos termos da regra transitória prevista 
em seu art. 1.045.

Seguindo uma tendência legislativa de des-
judicializar procedimentos, iniciada no ano 
de 2004 com a lei 10.931 (que permitiu a re-
tificação extrajudicial no registro imobiliário), 
passando pela lei 11.441/2007 (que possibi-
litou notários lavrar escrituras de inventário, 
partilha, separação e divórcio extrajudiciais), 
bem como pela lei 11.481 (que trata das regu-

larizações fundiárias para zonas especiais de 
interesses sociais), até chegar à lei 11.977/2009 
(que instituiu o PMCMV), o novo CPC veio 
ampliar a atribuição de notários e registradores 
ao permitir o procedimento extrajudicial para 
reconhecimento da usucapião diretamente no 
registro de imóveis da comarca em que estiver 
situado o imóvel usucapiendo.

A usucapião extrajudicial já existe no orde-
namento jurídico pátrio desde o ano de 2009, 
com a   lei 11.977. Todavia, sua aplicação é mui-
to limitada, pois inserida apenas no contexto 
da regularização fundiária urbana de interesse 
social, que se trata de procedimento adminis-
trativo complexo, com a contagem do prazo 

atrelada ao prévio registro do título de legiti-
mação de posse, eis que, nos termos do art. 60 
da citada lei, o detentor do título de legitima-
ção de posse, somente após 5 (cinco) anos de 
seu registro, poderá requerer ao registrador de 
imóveis a conversão desse título em registro de 
propriedade, devendo, ainda, apresentar os do-
cumentos e observar as exigências contidas nos 
três parágrafos da mencionada norma.

Diferentemente, o instituto da usucapião ex-
trajudicial previsto no novo CPC possui ampla 
aplicação, abrangendo as diversas modalidades 
de usucapião previstas no direito material. De 
acordo com o art. 1.071, a lei 6.015/73 passa a 
vigorar acrescida do art. 216-A, o qual exige 

Da Usucapião Extrajudicial prevista 
no novo Código de Processo Civil

OPINIÃO

n

rodrigo grobério borba é advogado – rodrigo@agvadvocacia.adv.br
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que o interessado esteja representado por ad-
vogado, e que o pedido seja instruído com os 
seguintes documentos:
(I) ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando 
o tempo de posse do requerente e seus anteces-
sores, conforme o caso e suas circunstâncias;
(II) planta e memorial descritivo assinado por 
profissional legalmente habilitado, com prova 
de anotação de responsabilidade técnica no res-
pectivo conselho de fiscalização profissional, e 
pelos titulares de direitos reais e de outros di-
reitos registrados ou averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes;
(III) certidões negativas dos distribuidores da 

comarca da situação do imóvel e do domicílio 
do requerente;
(IV) justo título ou quaisquer outros documen-
tos que demonstrem a origem, a continuidade, 
a natureza e o tempo da posse, tais como o pa-
gamento dos impostos e das taxas que incidi-
rem sobre o imóvel.

Estando a documentação conferida, o oficial 
autuará o pedido e o prazo da prenotação será 
prorrogado até o acolhimento ou rejeição do 
pedido. Caso a planta não contenha assinatu-
ra de qualquer dos titulares de direitos reais e 
de outros direitos registrados ou averbados na 
matrícula do imóvel usucapiendo e na matrí-
cula dos imóveis confinantes, o registrador 
competente deverá promover sua notificação, 
pessoalmente ou pelo correio com aviso de re-
cebimento, para no prazo de 15 dias manifestar 
seu consentimento, interpretando seu silêncio 
como discordância. Também será dada ciên-
cia à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao 
Município, pessoalmente, por intermédio do 
oficial do Registro de Títulos e Documentos, 
ou pelo correio com aviso de recebimento, para 
que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, proceder-se-á à publicação 
de edital em jornal de grande circulação para 
ciência de terceiros interessados, que poderão 
se manifestar em 15 (quinze) dias. A lei permi-
te, ainda,  que para elucidar dúvidas o oficial 

poderá solicitar ou realizar diligências. Não 
havendo manifestação de terceiros ou dúvida a 
ser elucidada, estando a documentação em or-
dem, será registrada a aquisição do imóvel com 
as descrições apresentadas, sendo permitida a 
abertura de matrícula, se for o caso.

o interessado, em qualquer caso, poderá sus-
citar dúvida nos termos da lei. Se ao final da 
fase de diligências a documentação não estiver 
em ordem, o pedido será rejeitado pelo oficial, 
hipótese em que o interessado poderá, ainda, 
valer-se do procedimento judicial. Da mesma 
maneira, caso exista impugnação do pedido 
apresentada por qualquer dos legitimados para 
tanto, o oficial remeterá os autos ao juízo com-
petente, cabendo ao interessado emendar a ini-
cial para adequá-la ao procedimento comum.

Importante ressaltar que o tabelião de no-
tas foi inserido em uma importante etapa que 
antecede o início do procedimento no registro 
de imóveis, cabendo-lhe a missão de aferir, por 
meio de ata notarial, o tempo de posse, inclusive 
a soma do tempo de posse dos antecessores, o que 
pode gerar uma série de consectários, inclusive 
responsabilidade administrativa, civil e penal 
decorrentes desse reconhecimento temporal.

Dois pontos do procedimento, que estão 
previstos no inciso II do art. 216-A e no seu 
parágrafo segundo, poderão, na prática, invia-
bilizar grande parte dos pedidos extrajudiciais 
de reconhecimento de usucapião. o primeiro é 
com relação aos confrontantes, que precisam 
ser titulares de direito real; e o segundo é na 
hipótese em que, apesar de notificado, o titu-
lar de direto real não manifesta expressamente 
seu consentimento. Na usucapião extrajudicial, 
diferentemente do procedimento de retificação 
extrajudicial, o legislador estabeleceu que o seu 
silêncio será interpretado como discordância. 

Ainda é muito cedo para saber se esse pro-
cedimento irá mesmo trazer a eficiência e cele-
ridade que dele se espera ou apenas criar uma 
fase prévia à jurisdição. Caberá à doutrina, à 
jurisprudência e ao próprio Conselho Nacional 
de Justiça dar sua contribuição para as soluções 
das dificuldades que serão encontradas na práti-
ca, visando o aperfeiçoamento desse importante 
mecanismo de regularização fundiária criado 
pelo novo CPC, instrumento imprescindível à 
concretização do direito à moradia e do cum-
primento da função social da propriedade.

“O novo CPC veio ampliar 
a atribuição de notários 
e registradores ao 
permitir o procedimento 
extrajudicial para 
reconhecimento da 
usucapião diretamente 
no registro de imóveis 
da comarca em que 
estiver situado o imóvel 
usucapiendo”
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