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EDITORIAL

Estamos diante de um cenário de modernização, alta tecnologia da informação 
e quebra de antigos paradigmas. Os cartórios de hoje em dia estão cada vez 
mais distantes dos cartórios do passado. Deixamos de ser vistos como entraves 

burocráticos e passamos a ser entidades provedoras de segurança jurídica e, ainda mais 
do que isso, pacificadores sociais à medida que vemos o processo de desjudicialização 
e desafogamento do Poder Judiciário passar pelas mãos dos notários e registradores.

Digo isto, pois sabemos a importância da representatividade de nossa categoria na 
construção de uma entidade forte, inteligente com capacidade técnica, jurídica e políti-
ca para enfrentar os novos desafios que surgem no nosso próspero horizonte.

Com as eleições do SINOREG-ES se aproximando e com o movimento político para 
formação de chapa, vejo como de extrema importância a união de todos nós. Unir para 
vencer. Unidos somos mais fortes e assim devemos caminhar, de mãos dadas para a 
consecução do bem comum, dos interesses comuns.

Mais um fim de biênio presidencial se aproxima no SINOREG-ES, com sentimento 
de que o trabalho tem sido desenvolvido com grandeza, sabedoria, honestidade e, so-
bretudo, com dedicação de um presidente que luta pelo fortalecimento da nossa classe 
perante poder público e toda sociedade. Rendemos nesta oportunidade nossas sinceras 
homenagens e nossa pública admiração pelo Presidente Fernando Brandão.

Esperamos que os próximos dois anos sejam de forte luta e novas conquistas, com 
uma chapa forte e disposta a ajudar e brigar por todos nós.

Forte abraço a todos.
Boa leitura.

Unidos para Vencer

A tradicional festa de final de ano do 
SINOREG-ES e do IEPTB-ES já está agendada. 
Ela acontecerá no Cerimonial Oasis, em 
Vitória/ES, no dia 04 de novembro de 2016, 
a partir das 19hs.

Maiores informações sobre o evento, bem 
como as regras de inscrição serão divulgadas 
em breve em nosso site.

Contamos com a participação de todos neste 
momento de descontração e união.

SINOREG-ES

FEsta DE CoNFRatERNização DE FiNal DE aNo Do 
siNoREG-Es E Do iEPtB-Es sERá No Dia 04 DE NoVEmBRo

Marcio Valory Silveira
Presidente em exercício 
do Sinoreg-ES

“Mais um fim de biênio presidencial se aproxima 
no SINOREG-ES, com sentimento de que o trabalho 
tem sido desenvolvido com grandeza, sabedoria, 
honestidade e, sobretudo, com dedicação”
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Corregedoria Geral da Justiça do Espí-
rito Santo realizou no início do mês se-
tembro, audiência pública para acolher 

sugestões ao projeto de Revisão Geral do Có-
digo de Normas. Juízes, servidores, defensores, 
representantes de cartórios, membros do Mi-
nistério Público e de toda a sociedade pude-
ram dar a sua contribuição para a elaboração 
do novo texto normativo. “Este é um momento 
inédito na história da Corregedoria. Uma for-
ma de democratizar a busca pela melhoria do 
nosso Código” – ressaltou o corregedor geral, 
desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, 
ao abrir a cerimônia.

Sobre a necessidade da modificação do texto, 
o desembargador explicou que o atual Código 
de Normas é muito extenso e tem artigos já re-
vogados. “No início deste ano, com a entrada em 
vigor do novo Código de Processo Civil, fize-
mos uma grande adaptação, mas muitas maté-
rias não foram alteradas, porque precisávamos 
de um norte dos Tribunais Superiores e do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ). Agora, vamos 
dividir o Código em esteiras judicial e extraju-
dicial, para a melhor compreensão de todos”.

A OAB-ES também prestigiou o evento, atra-
vés de seu presidente, Homero Junger Mafra, e 
seu conselheiro, Hélio José Pepe de Moraes. 
Para o presidente da Ordem, a realização da au-
diência mostra democratização no Poder Judi-
ciário. “É um trabalho de dentro para fora. Esse 
não é um ato formal do desembargador Ronal-
do Gonçalves de Sousa, ele certamente vai re-
ceber as sugestões, acolher o que for pertinente 
e descartar o que não servir. É uma abertura 
muito saudável e contribui para a convivên-
cia com a advocacia”, elogiou Homero Mafra.

Durante a Audiência Pública, cada partici-
pante, previamente habilitado, teve 5 minutos 
para explanar suas sugestões à comissão revi-
sora do Código. Fernando Vieira, presidente 
do Sindicato dos Notários e Registradores do 
Espírito Santo, pediu atenção especial no que 
se refere a usucapião administrativo, escrituras 
e registros eletrônicos. “Queremos franquiar à 
população a regularização de seus documentos 
de forma mais célere e econômica, oferecendo 
facilidade de acesso aos serviços”.

Terezinha da Silva, tabeliã de notas do mu-
nicípio de Santa Teresa, levantou a questão da 
vulnerabilidade do testamento público. “Hoje 
a gente se depara com situações em que um 
interessado, um filho ou sobrinho de um tes-
tador, ainda vivo, chega ao cartório exigindo 
conhecer o teor do documento, já que o testa-
mento é público”. A proposta é que haja uma 
nova interpretação que já vem sendo adotada 
por doutrinadores e Corregedorias como as de 
São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, a de 
que o testamento não é público por ser aces-
sível a todos, mas sim por ter sido lavrado em 
notas públicas. Dessa forma, o documento fica-
rá guardado em cartório, sob sigilo, para que, 
no momento certo, depois da morte da pes-
soa, venha a ser conhecido pelos interessados.

Já a advogada pública Eliane Maria Tardin, 

Audiência Pública promovida pela Corregedoria capixaba em Vitória

representante da 8ª subseção da OAB de Vila 
Velha, sugeriu a regulamentação da forma de 
cadastro e escolha de advogados dativos. “Hoje, 
cada juiz tem suas próprias regras ou portarias. 
É importante que haja uma padronização para 
garantir a isonomia e a impessoalidade no mo-
mento da nomeação”.

Para o presidente da comissão revisora do 
Código de Normas, juiz Leonardo Alvarenga 
da Fonseca, a audiência pública foi positiva: 
“Houve grande êxito, com a participação de 
categorias diversas. Nós pretendemos colocar o 
Espírito Santo ao lado das Corregedorias mais 
modernas e do próprio CNJ, que já aplica este 
modelo de democratização no processo de ela-
boração das normas jurídicas”.

Corregedoria Geral da Justiça realiza 
audiência Pública para Revisão das Normas
Objetivo é adaptar texto ao novo Código de Processo Civil e 
segmentar padronização para a atividade judicial e extrajudicial

“Queremos franquiar à 
população a regularização de 
seus documentos de forma 
mais célere e econômica, 
oferecendo facilidade de 

acesso aos serviços”

Fernando Brandão Vieira, 
presidente do Sinoreg-ES

“Este é um momento inédito 
na história da Corregedoria. 
Uma forma de democratizar 

a busca pela melhoria do 
nosso Código”

a

Ronaldo Gonçalves de Sousa, 
desembargador Corregedor 

Geral da Justiça do ES
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presente artigo visa esclarecer o cri-
tério de cobrança de emolumentos 
nas escrituras públicas de divisão 

amigável, ou extinção de condomínio, numa 
linguagem mais técnica, para ao final concluir 
se elas possuem ou não conteúdo econômico, 
e, por conseguinte, consideradas atos com va-
lor declarado ou não.

Antes de adentrar no tema específico, im-
portante descrever algumas características 
desta escritura pública. 

Primeiramente, é necessário que ela envolva 
apenas um imóvel, e que este seja de proprie-
dade de mais de uma pessoa. O imóvel deverá 
ser passível de divisão cômoda, respeitando as 
metragens e áreas mínimas do município de 
situação do bem, se urbano, e, se for rural, os 
quinhões resultantes da divisão não podem 
ser inferiores à fração mínima de parcelamen-
to constante no CCIR emitido pelo INCRA. 

Apresentada a planta e o memorial des-
critivo, na hipótese de imóvel urbano ambos 
devem contar com a aprovação municipal, 
lavra-se a escritura pública descrevendo-se, 
primeiro a área original do imóvel (o todo), 
passando-se, a seguir, a descrever cada área re-
sultante, atribuindo-a a cada condômino, com 
o seu respectivo valor e cadastro municipal. 

Em princípio, não há incidência de ITBI 
nesta hipótese, desde que os imóveis resul-
tantes apresentem o mesmo valor. Todavia, 
em razão da autonomia tributária, a legislação 
municipal sempre deve ser consultada, pois 
cada município pode se valer dessa compe-
tência para disciplinar o ato de divisão ami-
gável de um imóvel situado nos seus limites 
territoriais.

Embora a Receita Federal do Brasil exija 
emissão de DOI, apenas para argumentar, esta 
exigência é questionável, pois, efetivamente, 
não há qualquer transmissão entre os comu-
nheiros. A divisão amigável é um negócio ju-
rídico meramente declaratório – e não atribu-
tiva da propriedade.

E se com a divisão não são produzidos 
efeitos constitutivos da propriedade, pode-se 
afirmar que entre os ex-condôminos não foi 
realizado negócio jurídico caracterizador de 
alienação imobiliária.

Feitas essas breves considerações iniciais, 
passa-se a tratar do critério de cobrança, se ele 
deve ser orientado no sentido de considerar o 

ato com conteúdo econômico ou não.
O critério deve partir da natureza do ato a 

ser praticado. Neste aspecto, ganha relevância 
o disposto no art. 707 do Código de Normas 
da CGJES, já que trata das hipóteses de escri-
turas de inventário, divórcio e partilha de bens:
Art. 707. A cobrança dos emolumentos dar-se
-á mediante classificação das atuais categorias 
gerais da Tabela 7, item IV, pelo critério “es-
critura com valor declarado”, quando houver 
partilha de bens e pelo critério “escritura sem 
valor declarado”, quando não houver partilha 
de bens.

Apesar de não se tratar de transferência de 
domínio, a extinção de condomínio possui 
evidente conteúdo econômico. Ela acarreta 
uma mutação jurídica patrimonial, pois, com 
a divisão/partilha, além de finalizar a comu-
nhão, cria-se no registro de imóveis, para cada 
uma das partes resultantes, novo imóvel com 
matrícula própria. Neste sentido, cita-se nova-
mente as normas da CGJES:
Art. 1.128. No desmembramento ou na divi-
são de imóvel, será aberta matrícula para cada 
uma das partes resultantes e, em cada matrí-
cula, será registrado o título da divisão. Na 
originária será averbado o encerramento, com 
a transferência dos ônus existentes.

Também não se pode esquecer que, ao lon-
go do tempo, sempre haverá alteração no va-
lor da coisa, além da modificação do regime 
jurídico do condomínio proporcionar, com 
suas consequências acima citadas, uma efetiva 

melhoria nas condições de disposição plena 
da coisa, situações que reforçam o conteúdo 
econômico do ato notarial.

Importante registrar, por fim, que o Códi-
go de Processo Civil – CPC determina que na 
ação de divisão, o valor da causa deve corres-
ponder ao valor de avaliação da área ou do 
bem objeto do pedido (art. 292, IV), o que 
demonstra, claramente, que o sistema legal 
atribui conteúdo econômico imediato à ação 
de divisão, que visa à extinção de condomínio.

Pelas razões expostas, para efeito de cálculo 
de emolumentos, a cobrança da escritura pú-
blica de extinção de condomínio deve ser com 
base no critério “escritura com valor declarado”, 
cuja base de cálculo será o maior valor entre a 
avaliação fiscal e o que for declarado pelas par-
tes (art. 28 da Lei Estadual 4.847/93).

Critério de Cobrança de Emolumentos 
na Escritura de Extinção de Condomínio

“O critério deve partir 
da natureza do ato a ser 
praticado. Neste aspecto, 

ganha relevância o disposto 
no art. 707 do Código de 
Normas da CGJES, já que 
trata das hipóteses de 

escrituras de inventário, 
divórcio e partilha de bens”

Por Rodrigo Grobério

o
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Programa Cidadania nos Presídios, 
em seis meses de funcionamento, pro-
moveu a análise de 30 mil processos 

de execução penal no Espírito Santo. A inicia-
tiva do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que conta com apoio do Sindicato dos No-
tários e Registradores do Estado do Espírito 
Santo (Sinoreg-ES) foi implantada de forma 
pioneira no Estado.

Uma equipe formada por magistrados e 
servidores do Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo (TJES), além de técnicos cedidos por 
cartórios extrajudiciais do estado, avalia dia-
riamente sentenças condenatórias, tempo de 
pena cumprido, atestados de bom compor-
tamento, entre outros documentos, para de-
terminar se a Justiça deve conceder liberdade 
condicional ou progressão de regime. “Não se 
trata de um favor que estamos fazendo à pes-
soa presa. Estamos reconhecendo um direito”, 
afirmou o supervisor das Varas Criminais e 
de Execuções Penais do TJES, desembargador 
Fernando Zardini Antonio.

Ao todo, entre janeiro e setembro, foram 
examinadas 52,4 mil guias de execução penal, 
registro oficial que acompanha a permanência 
da pessoa sob custódia do estado. O docu-
mento é lavrado assim que o preso dá entrada 
no sistema prisional, informando a data e mo-
tivo da prisão ou da condenação.

Segundo o desembargador Zardini “a me-
todologia do CNJ deu uma agilidade a essa 
análise acima do normal. O regime de atua-
ção especial que adotamos nas Varas de Exe-
cuções Penais padronizou os procedimentos 
administrativos de tratamento penal em todo 
o estado. Está sendo um avanço no sistema de 
execução penal no Espírito Santo”, afirmou.

Além de prever a contagem de tempo de 
pena, sentenciada e já cumprida, para ve-
rificar, conforme a Lei de Execução Penal 
em que data o preso terá direito a liberdade 
condicional ou progressão ao regime aberto; 
o programa também prevê ações de inserção 
social para quem deixa a prisão após cumprir 
a pena, por meio do Escritório Social, que 
garante aos egressos do sistema prisional ser-
viços como atendimento psicológico, social e 
encaminhamento profissional.

Quase 500 pessoas que deixaram unidades 

de regime semiaberto da Grande Vitória já 
foram atendidas pelo Escritório Social. Foram 
emitidos documentos como carteira de iden-
tidade e de trabalho para os ex-detentos. Parte 
deles foi encaminhada a serviços de saúde e 
muitos rematriculados na rede de ensino. O 
esforço de inclusão social gerado pelo projeto 
resultou também na oferta de 37 empregos a 
ex-presidiários e na abertura de 45 oportuni-
dades de qualificação profissional para o pú-
blico atendido pelo Escritório Social.

Fonte: TJES

Cidadania nos Presídios promove análise 
de 30 mil processos no Espírito santo
Iniciativa pioneira no Estado foi conduzida pelo CNJ em 
parceria com o TJ-ES e conta com apoio do Sinoreg-ES

“Não se trata de um favor 
que estamos fazendo à 
pessoa presa. Estamos 

reconhecendo um direito”

Fernando Zardini Antonio, 
desembargador do TJ-ES

o
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ASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZAÇÃO E REFORMA 

AGRÁRIA – INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
ESPÍRITO SANTO-SR (20) ES
DIVISÃO DE ORDENAMENTO DA 
ESTRUTURA FUNDIÁRIA-SR(20)ES/F

OFÍCIO/INCRA/SR(20)Nº455/2016                                                                   
Vila Velha, 20/09/2016

Ao senhor Presidente do Sindicato dos Notá-
rios Registradores do Estado do Espírito Santo.
Fernando Brandão Coelho Vieira

Av. Carlos Moreira Lima, nº 81, Bento 
Ferreira – CEP: 29.050.653 – Vitória/ES

Processo Administrativo 
nº 54340.000801/2016-19
Assunto: Resposta ao Ofício nº 046/2016

Prezado Senhor,

1. Trata os presentes Autos de consulta elabo-
rada pelo SINOREG – SINDICATO DOS 
NOTÁRIOS E REGISTRO DO ES, no qual 
em virtude da emissão da NOTA TÉCNI-
CA INCRA/DF/DFC/Nº 02/2016 de 11 
de maio de 2016, solicita esclarecimentos 
sobre o item “d” do “n.4. CONCLUSÕES 
E RECOMENDAÇÕES”, mas especifica-
mente sobre a possibilidade dos Senhores 
Oficias, mediante a apresentação de Cer-
tidão Municipal de localização do imóvel, 
promoverem a alteração da matrícula.

2. Atualmente a norma que regulamenta o 
procedimento de descaracterização de imó-
veis rurais para urbanos junto ao INCRA 
e a Instrução Normativa INCRA nº82 de 
27 de março de 2015, publicada no Diário 
Oficial da União – D.O.U de 30 de março 
de 2015, a qual inclusive revogou expressa-
mente a instrução Normativa 17-b de 1980.

3. Como sabemos trata-se de um procedi-
mento de cancelamento de área (seja to-

tal ou parcial) junto ao sistema Nacional 
de Cadastro Rural – SNCR, por perda da 
atividade rural, o qual não tem por obje-
tivo regularizar ou reconhecer aspectos 
ambientais ou urbanísticos os quais são de 
atribuição dos respectivos órgãos compe-
tentes conforme art. 21 Instrução Norma-
tiva INCRA nº 82 de 27 de março de 2015, 
publicada no Diário Oficial da União – 
D.O.U de 30 de março de 2015:
“’Art. 21. O deferimento do pedido não 
implica o reconhecimento da regularida-
de da situação do imóvel, no que se refere 
aos aspectos ambientais e urbanísticos, 
que serão analisados pelos órgãos  de enti-
dades competentes, de acordo com a legis-
lação de regência.” (GRIFO NOSSO)

4. Tal entendimento é corroborado pela in-
formação constante na NOTA TÉCNICA 
INCRA/DF/DFC/Nº 02/2016 de 11 de 
maio de 2016:

Por sua vez, o item 2, que disciplinava o parce-
lamento, para fins urbanos, de imóvel loca-
lizado em zona urbana ou de expansão ur-
bana, foi substituído pela regulamentação 
contida no Capítulo VI da IN 82/2015. Em 
síntese, os respectivos dispositivos trazem 
as seguintes inovações:

a) Todo parcelamento para fins urbanos deve 
ocorrer nas áreas delimitadas pelo zonea-
mento municipal, quais sejam: zona ur-
bana, zona de expansão urbana, zona de 
urbanização específica ou zona especial de 
interesse social. A denominação emprega-
da pela legislação municipal para as referi-
das zonas é indiferente, desde que respeita-
do o respectivo regime jurídico;

b) A participação do INCRA no processo de 
parcelamento está restrita à execução das 
atualizações cadastrais pertinentes (cance-
lamento de cadastro ou atualização de área 
remanescente), conforme a extensão do 
empreendimento a ser realizado em rela-
ção à área total do imóvel;”

5. Como podemos observar da leitura do 
item “b”, a participação de INCRA nos pro-
cedimentos de mudança de destinação, di-

zem respeito somente as alterações de área 
em nosso Sistema Nacional de Cadastro de 
Rural – SNCR.

6. Consta mais, o item “d”, “n.4. CONCLU-
SÕES E RECOMENDAÇÕES” da NOTA 
TÉCNICA INCRA/DF/DFC/Nº 02/2016 
de 11 de maio de 2016, deixa bem claro, 
que as operações cadastrais pertinentes, 
nos termos do Capítulo VI da Instrução 
Normativa INCRA nº 82, devem ser rea-
lizadas após a prática dos respectivos atos 
registrais.

7. Desta forma, entendemos, salvo melhor 
juízo, que é possível sim o registro da mu-
dança de destinação dos imóveis rurais 
pelo Serviço de Registro de Imóveis, me-
diante a devida apresentação pelo inte-
ressado de Declaração da Municipalidade 
constatando que o imóvel encontra-se lo-
calizado em zona urbana, zona de expan-
são urbana, zona de urbanização específica 
ou zona especial de interesse social. 

8. No entanto, após tal ato é necessário que o 
interessado promova junto ao INCRA o de-
vido cancelamento ou atualização cadastral 
se seu imóvel, conforme previsto no capí-
tulo VI da Instrução INCRA nº 82 de 27 de 
março de 2015, publicada no Diário Oficial 
da União – D.O.U de 30 de março de 2015:

“CAPÍTULO VI
DA DESCARACTERIZAÇÃO PARA FINS 
URBANOS DE IMÓVEIS CADASTRADOS 
NO SNCR
Seção I
Disposições gerais
Art. 19. Quando o imóvel perder a destinação 
que o caracterizava como rural, nos termos 
do Capítulo III, deverá ser providenciada a 
atualização cadastral, que corresponderá às 
operações de:
I – cancelamento de cadastro, no caso de des-
caracterização da área total cadastrada; ou
II – atualização cadastral da área remanes-
cente, no caso de descaracterização de área 
parcial.”

incra responde consulta do sinoreg-Es 
sobre alteração de matrícula de imóvel
Órgão sinaliza positivamente ao registro da mudança 
de destinação dos imóveis rurais mediante a devida 
apresentação pelo interessado de Declaração da Municipalidade

C
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Participantes de 21 Estados brasileiros estiveram presentes no Congresso Nacional do Registro Civil

oiânia (GO) - Entre os dias 23 e 25 de 
setembro, o K Hotel em Goiânia foi pal-
co do XXII Congresso Nacional do 

Registro Civil (Conarci 2016), evento que 
reuniu mais de 300 registradores de 21 esta-
dos brasileiros para tratar dos assuntos mais 
recentes do universo extrajudicial, como a Lei 
Brasileira da Inclusão 13.146/2015, a Lei Fede-
ral nº 13.286/2016, que trata sobre as respon-
sabilidades civis de notários e registradores, as 
repercussões dos atos normativos do CNJ no 
Registro Civil das Pessoas Naturais, as uniões 
estáveis e reprodução assistida, bem como os 
desafios e perspectivas para os profissionais da 
classe.

Na abertura do evento, o presidente da Ar-
pen-BR, Calixto Wenzel, alertou os presentes 
sobre as ameaças ao ramo extrajudicial. “Acho 
que assumi a Arpen-Brasil em sua época mais 
complicada, com ameaças de diferentes or-
dens, oriundas das mais variadas esferas, das 
quais eu destaco a questão do Sistema Inte-
grado de Registro Civil (Sirc), o Projeto de Lei 
1775/2015, e agora o projeto da Desburocrati-
zação que praticamente elimina a exigência de 
certidões”, disse. 

A Arpen-GO, que colaborou com a reali-
zação do congresso, foi representada por seu 
presidente, Rodrigo Oliveira, que na abertura 
do evento se pronunciou sobre a implantação 
do fundo de ressarcimento dos atos gratuitos 
aos cartórios goianos e seu impacto na região. 
“Com a sustentabilidade alcançada pelo re-
gistrador civil, será possível implementar a 
completa adesão dos Cartórios de Registro 
Civil à Central de Informações do Registro 
Civil (CRC), que dispõe de uma série de fun-
cionalidades aos cartórios e principalmente 
à população, que terá o acesso facilitado aos 
serviços”, disse.

Na primeira palestra da manhã de sába-
do (24/09) o desembargador do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), Marcelo 
Rodrigues, focou sua apresentação no art. 22 
da recente Lei Federal nº 13.286/2016, que 
diz que os notários e oficiais de registro civil 
são civilmente responsáveis por todos os pre-
juízos que causarem a terceiros por culpa ou 
dolo, pessoalmente, por seus substitutos que 
designarem ou escreventes que autorizarem, 
assegurado o direito de regresso.

Também destacou que o parágrafo único 

relata que prescreve em três anos a pretensão 
de reparação civil, contado o prazo da data de 
lavratura do ato registral ou notarial, auxilian-
do no esclarecimento de muitos problemas 
de “actio nata”, uma vez que a prescrição se 
inicia somente quando o interessado passa 
a ter pleno conhecimento do ato. “Podemos 
avaliar então que a atual redação do artigo 22, 
objetivamente equiparou o texto da respon-
sabilidade civil com aquele outro previsto na 
lei de protesto, que é de 1997, art. 38, propor-
cionando assim isonomia no tratamento das 
atividades”, afirmou.

Além disso, o magistrado fez questão de 
tornar pública sua opinião de que a respon-
sabilidade de notários e registradores deve ser 
subjetiva, pois disse que que estes “não têm 
bola de cristal para adivinhar se uma pessoa 
está mentindo na hora de realizar um registro 
de nascimento, e por isso não deve ser respon-
sabilizado por isso”.

A segunda palestra do dia foi do doutor em 
Direito Civil pela Universidade de São Paulo 
(USP), o professor Christiano Cassettari, que 
tratou sobre o recente julgamento do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que aborda a possibi-
lidade da multiparentalidade, com o registro 

Goiânia recebe o XXii Congresso 
Nacional do Registro Civil brasileiro
Evento reuniu cerca de 300 participantes de 21 Estados brasileiros

“Trata-se de uma decisão 
do maior Tribunal do País, 

dizendo que se já há a 
paternidade socioafetiva 
é possível o acréscimo da 

paternidade biológica, então 
não vejo razão para que isso 
não seja feito diretamente 

em cartório”

Christiano Cassettari, doutor em Direito Civil 
pela Universidade de São Paulo (USP)

G
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O presidente da Arpen-Brasil, Calixto Wenzel, e o deputado federal Julio Lopes (PP-RJ) (dir.)

A mesa que coordenou os trabalhos de abertura do XXII Congresso Nacional do Registro Civil

de nascimento constando os nomes dos pais 
socioafetivo e biológico, os Provimentos nº 37, 
sobre união estável, e 52, sobre reprodução as-
sistida e gravidez por substituição, e a Resolu-
ção nº 228/2016 do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) que regulamentou o apostilamento 
de documentos pelos cartórios extrajudiciais.

Sobre o primeiro tema, Cassettari defendeu: 
“Trata-se de uma decisão do maior Tribunal 
do País, dizendo que se já há a paternidade 
socioafetiva é possível o acréscimo da paterni-
dade biológica, então não vejo razão para que 
isso não seja feito diretamente em cartório”, 
defendeu.

Ao tratar do Provimento nº 37/2014 da 
Corregedoria Nacional de Justiça, que facul-
ta o registro da união estável no Cartório de 
Registro Civil, Cassetari alertou que cada vez 
mais o legislador e as decisões dos Tribunais 
superiores buscam equivaler a união estável 
ao casamento. “Sou até criticado por expressar 
esta opinião, mas é notório que passamos a ter 
um novo estado civil, que chamo de estado de 
convivente, a partir do momento que a união 
estável passa a ser publicizada no Registro Ci-
vil”, disse.

Por fim ele abordou o Provimento nº 
52/2016 da Corregedoria Nacional. Cassettari 
comemorou os avanços na regulamentação da 
reprodução assistida e na gravidez por subs-
tituição, fazendo a ressalva da necessidade 
de um contrato entre as partes, como ocorre 
nos Estados Unidos, para evitar problemas 
futuros. Alertou ainda sobre a necessidade de 

apresentação dos documentos da clínica de 
reprodução, como exige o Conselho Federal 
de Medicina, e na reprodução post mortem 
esclareceu que é necessário a autorização do 
falecido para que a filiação seja registrada em 
cartório.

A terceira palestra do dia foi dada pelo es-
pecialista em gestão de pessoas, mestre em 
administração na área de Recursos Humanos 

e professor da Escola Superior de Propaganda 
e Marketing – ESPM –, Gilberto Cavicchiolli, 
que apresentou aos oficiais presentes quais são 
os métodos mais eficazes para se extrair o me-
lhor rendimento dos funcionários e angariar 
novos clientes. “Investir no funcionário, ofere-
cendo incentivos para que se desenvolva pes-
soal e profissionalmente é o diferencial para 
reter os melhores quadros”, revelou.

“Praticamos uma média de 
25 apostilamentos por dia e 
a grande maioria é entregue 
ao cidadão no mesmo dia, 

mas isso só acontece porque 
o sistema é híbrido, meio 

digital, meio físico, de forma 
que é possível a utilização 
do certificado digital, mas 
é necessária também a 

assinatura física”

Mateus da Silva, 1º Oficial de Registro Civil 
e Tabelião de Notas de Goiânia
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O professor concluiu sua apresentação 
usando uma parábola sobre uma manada de 
búfalos e um grupo de gansos. “O grande se-
gredo para o sucesso do cartório é capacitar 
as pessoas para que, na sua ausência (oficial), 
os que estão presentes possam dar continui-
dade ao gerenciamento da serventia sem ne-
nhuma perda de qualidade, como num grupo 
de gansos, que, numa eventual ausência do lí-
der, o que vem logo atrás assume o posto e dá 
continuidade ao caminho que já estava sendo 
trilhado. O oposto da manada de búfalos, que 
quando perdem seu líder, ficam perdidos”, fi-
nalizou.

Já o juiz de Direito de Goiânia, Reinaldo 
Alves Ferreira, explanou sobre a Lei Federal 
nº 13.146/2015, conhecida como Lei Brasi-
leira da Inclusão (LBI), que, como destacou o 
magistrado, estabelece uma “isonomia entre 
as pessoas com e sem deficiência, separando 
o que é incapacidade do que é deficiência, 
promovendo assim uma inclusão necessária 
àquelas que pessoas que muitas vezes são dei-
xadas à margem da sociedade”.

Em sua apresentação, Ferreira destacou que 
agora os incapazes são apenas os menores de 
idade, sendo que os demais que apresentem 
algum tipo de incapacidade passam a ser re-
lativamente capaz. “Isso faz com que o defi-
ciente deixe de receber a tutela do Estado para 
atos para os quais antes ele estava protegido”, 
avaliou.

Entretanto, o magistrado sugeriu aos ouvin-

tes a terem cuidado sobre a avaliação do tema. 
“Minha orientação é que os registradores 
guardem cautela sobre o tema, avaliem a ques-
tão da capacidade de manifestação de vontade 
e, na dúvida, encaminhem a dúvida fundada 
ao Ministério Público e ao juiz da Comarca 
para uma melhor avaliação”, falou.

O terceiro e último dia do Congresso foi 
marcado por um debate os principais temas 
atuais da atividade, como a Central Nacional 
de Informações do Registro Civil (CRC Na-
cional), o serviço de registro de veículos reali-
zados pelos cartórios do Rio Grande do Sul e 
o apostilamento de documentos com base na 
Convenção da Haia.

Inicialmente, o presidente da Arpen-Brasil, 
Calixto Wenzel, apresentou um vídeo explica-
tivo sobre o serviço dos Centros de Registro 
de Veículos Automotores e os atos que são 
praticados pelos cartórios gaúchos desde 1998 
e hoje conta com 300 centros instalados nos 
registros civis do Estado. Segundo ele, o ser-
viço “é muito bem visto pela sociedade e libe-
rou um enorme contingente de policiais para 
atuarem na segurança público ao invés de cui-
darem dos trâmites de veículos automotores”.

O segundo tema abordado no debate foi a 
Central Nacional de Informações do Registro 
Civil (CRC Nacional) que, de acordo com o 
gerente de desenvolvimento Gustavo Henri-
que Cervi, deverá estar em pleno funciona-
mento no dia 1º de outubro.

Este assunto também foi abordado pelo 

ex-presidente da Arpen-Brasil, José Emygdio 
de Carvalho Filho apontou a necessidade de 
interligação nacional dos registradores civis 
por meio de suas Centrais, como forma de 
manutenção da base de dados da atividade. “É 
importante que os dados estejam nas centrais, 
por que elas são a segurança da atividade do 
Registro Civil”, apontou.

Finalizando o congresso, o 1º Oficial de Re-
gistro Civil e Tabelião de Notas de Goiânia, 
Mateus da Silva, citou um exemplo prático 
de como ocorre o funcionamento do aposti-
lamento em seu cartório. “Praticamos uma 
média de 25 apostilamentos por dia e a grande 
maioria é entregue ao cidadão no mesmo dia, 
mas isso só acontece porque o sistema é hí-
brido, meio digital, meio físico, de forma que 
é possível a utilização do certificado digital, 
mas é necessária também a assinatura física”, 
explicou.

 
Conquistas e ConaRCi 2017
Durante a realização do congresso, duas notí-
cias de suma importância foram adiantadas aos 
presentes: a primeira delas é que o Congresso 
Nacional do Registro Civil 2017 será realiza-
do em Pernambuco. A segunda, dada em pri-
meira mão pelo presidente da Associação dos 
Registradores de Pessoas Naturais do Estado 
de Goiás (Arpen-GO), Rodrigo Oliveira, é que 
agora os Cartórios de Registro Civil do Estado 
de Goiás passarão a receber ainda este ano o 
ressarcimento pelos atos gratuitos.

O professor Christiano Cassettari falou sobre o recente julgamento de multiparentalidade 
realizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

“Com a sustentabilidade 
alcançada pelo registrador 

civil, será possível 
implementar a completa 
adesão dos Cartórios de 

Registro Civil à Central de 
Informações do Registro Civil 

(CRC), que dispõe de uma 
série de funcionalidades aos 
cartórios e principalmente à 
população, que terá o acesso 

facilitado aos serviços”

Rodrigo Oliveira, presidente da Arpen-GO
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oiânia (GO) - O presidente da Seção 
de Direito Público do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), 

desembargador Ricardo Henry Marques Dip, 
abordou o tema “Os desafios e perspectivas 
para os registros e as notas na hora presente” 
na última apresentação do segundo dia de pa-
lestras do XXII Congresso Nacional do Regis-
tro Civil (Conarci 2016) 

Durante todo seu discurso, o desembargador 
deixou evidente sua preocupação com o futuro 
da atividade, principalmente com o que no-
meou como “registrão”. “Me aflige o fato de ver 
que a proposta do registro único pode tornar 
o cartório de Registro Civil apenas um guichê 
de coleta e repasse de dados, algo que, além de 
descaracterizar o trabalho do registrador civil, 
ainda cria um poder sem precedentes às insti-
tuições financeiras”, disse.

Dip também deixou registrada sua insatis-
fação sobre a política de gratuidade nos atos 
de Registro Civil. “Volto a repetir aqui o que 
disse no congresso que participei em São Paulo 
recentemente, e que muitos dos senhores esta-
vam presentes, que a gratuidade está asfixiando 
o Registro Civil. E ainda digo mais: o trabalho 
que vocês fazem é um dos mais importantes da 
sociedade, e merece ser devidamente pago, por 
isso digo com todas as letras que os senhores 
não merecem esmolas. Se o Estado quer a gra-
tuidade nos serviços, que pague pelas despesas 
e não jogue nas costas de vocês”, desabafou.

Segundo o desembargador, “o contrato de 
delegação do extrajudicial é o mais desrespei-
tado da história. A política da gratuidade está 
asfixiando o registro civil das pessoas naturais”, 
disse o Dip. “Se o Estado acha que deve agraciar 

o usuário do serviço com a gratuidade, ele que 
arque com isso”, afirmou.  

Para o desembargador alguns posicionamen-
tos do Judiciário, e certas atitudes dos registra-
dores ajudam a enfraquecer o sistema. “Outro 
aspecto preocupante é a necessidade de se criar 
provimento para tudo. Os registradores não pra-
ticam nada se não estiverem embasados em pro-
vimentos”, declarou o desembargador.  Para Dip 
o momento é de caos em relação aos registros, às 
notas e ao Poder Judiciário. “Hoje o Judiciário dá 
ao extrajudicial as suas funções para se desafo-
gar, mas juntamente dá a gratuidade. Os senho-
res não devem se acomodar a estes casos”, disse.

O desembargador ainda falou sobre a ten-
dência da responsabilidade objetiva conferida 
aos Oficiais. “A responsabilidade objetiva nada 
mais é do que um trabalho de desconstrução 
do Registro Civil, que tem muito mais cunho 
político do que qualquer outra coisa. E isso é 
culpa em grande parte do Poder Judiciário”. 

Sua participação foi finalizada reforçando 
que é necessário que os “registradores civis se 
unam para tentar se fazer ouvir contra os atra-
sos que estão sendo propostos”, encerrou.

Para o desembargador o Registro Civil corre 
sério risco de perder seu objetivo original, pois 

a busca do interesse individual ultrapassou o 
interesse coletivo.

“O direito à felicidade individual justifica o 
acesso a qualquer coisa do Registro Civil e isso 
é preocupante. Eu, João, posso chegar hoje ao 
cartório e dizer que me sinto Maria. Amanhã 
poderei chegar aos 70 anos e ir ao cartório di-
zer que me sinto com 40. O Registro Civil está 
virando uma espécie de álbum de recordações”, 
disse o desembargador. “Neste mecanismo hi-
perindividualista a minha intenção prevalece 
sobre o social. Na hora em que tudo puder ser 
feito no RCPN, pra que existir registro civil?”, 
completou Dip.

“o contrato de delegação do extrajudicial 
é o mais desrespeitado da história”
Desembargador do TJ-SP, Ricardo Dip, abordou o tema “Os desafios e 
perspectivas para os registros e as notas na hora presente” no Conarci 2016

“O contrato de delegação 
do extrajudicial é o mais 

desrespeitado da história. A 
política da gratuidade está 

asfixiando o registro civil das 
pessoas naturais”

Ricardo Henry Marques Dip, 
desembargador do TJ-SP

“Hoje o Judiciário dá ao 
extrajudicial as suas funções 

para se desafogar, mas 
juntamente dá a gratuidade. 
Os senhores não devem se 
acomodar a estes casos”

Ricardo Henry Marques Dip, 
desembargador do TJ-SP

O desembargador do TJ-SP, Ricardo Dip: “se o Estado acha que deve agraciar o usuário do serviço 
com a gratuidade, ele que arque com isso”

G
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nova diretoria, o Conselho Fiscal e o 
Conselho de Ética do Sindicato dos 
Notários e Registradores do Estado do 

Espírito Santo (Sinoreg-ES) serão escolhidos 
em Assembleia Geral marcada para o próximo 
dia 26 de novembro. Ao todo serão eleitos 13 
representantes para a diretoria e seis para cada 
conselho. 

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

Já os conselhos Fiscal e de Ética serão forma-
dos por três membros e três suplentes cada um. 

Os escolhidos para os novos cargos serão 
empossados no dia 2 de janeiro de 2017 e vão 
atuar no biênio 2017/2018.

sinoreg-Es elege nova Diretoria 
Executiva no dia 26 de novembro
Serão eleitos 13 membros para a Diretoria e seis 
membros para cada Conselho do Sindicato

A Assembleia Geral vai acontecer na sede 
do Sindicato, situado a Avenida Carlos Mo-
reira Lima, nº 81, Bento Ferreira, Vitória. A 
votação acontecerá das 9h30 às 12h30, inde-
pendente do número de presentes. 

Haverá também possibilidade de voto por 
correspondência, o que será considerado 

como voto presente. O associado deve tam-
bém estar em dias com suas contribuições sin-
dicais para ter seu voto como válido. 

Confira as instruções das eleições na Revis-
ta de Direito Notarial e Registral de setembro. 

SINOREG-ES

Por Elaine Viana

a
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ministro Marco Aurélio, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), concedeu li-
minar na Ação Cível Originária (ACO) 

2463, para suspender os efeitos de parecer da 
Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo 
mediante o qual se reconheceu a não recepção 
do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 5.709/1971, 
que restringe a aquisição de imóveis rurais por 
pessoas jurídicas brasileiras cuja maioria do ca-
pital social pertença a estrangeiros.

O dispositivo estabelece que o estrangeiro 
residente no País e a pessoa jurídica estrangei-
ra autorizada a funcionar no Brasil só poderão 
adquirir imóvel rural na forma prevista na lei, 
ficando, porém, sujeita ao regime estabelecido 
pela norma a pessoa jurídica brasileira da qual 
participem, a qualquer título, pessoas estran-
geiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria 
do seu capital social e residam ou tenham sede 
no exterior.

Em setembro de 2012, o Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), em 
julgamento de um mandado de segurança, 
assentou a não recepção do dispositivo pela 
Constituição Federal (CF).

Posteriormente, o corregedor-geral de Jus-
tiça do estado editou parecer dispensando “os 
tabeliães e oficiais de registro de observarem as 
restrições e as determinações impostas pela Lei 
5.709/1971 e pelo Decreto 74.965/1974, bem 
como do cadastramento do Portal Extrajudi-

cial, em relação às pessoas jurídicas brasileiras 
cuja maioria do capital social se encontre em 
poder de estrangeiros residentes fora do Brasil 
ou de pessoas jurídicas com sede no exterior”.

Na ação, a União e o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) alegam 
a existência de conflito federativo, uma vez que 
teria sido usurpada a competência federal e 
presente risco à soberania nacional. Sustentam 
caber à União a autorização destinada a viabi-
lizar a aquisição de imóveis rurais por pessoa 
natural ou jurídica estrangeira, além da jurídica 
brasileira da qual participem, a qualquer título, 
pessoas naturais ou jurídicas que possuam a 
maioria do capital social e residam ou tenham 
sede no exterior.

De acordo com o ministro Marco Aurélio, 
a Lei 5.709/1971 não foi declarada inconstitu-
cional pelo STF em processo objetivo. “Ou seja, 
milita em favor do dispositivo a presunção de 
constitucionalidade das leis regularmente apro-
vadas pelo Poder Legislativo, tal como preconi-
za o Estado de Direito. É impróprio sustentar a 
não observância de diploma presumidamente 
conforme ao Diploma Maior com alicerce em 
pronunciamento de Tribunal local em processo 
subjetivo – mandado de segurança”, disse.

O relator apontou que o parecer afastou a 
incidência, em apenas um estado da federação, 
de preceito de lei federal por meio da qual re-
gulamentado tema inserido na competência da 

União (artigo 190 da CF), atentando contra o 
pacto federativo. O dispositivo constitucional 
prevê que lei regulará e limitará a aquisição ou 
o arrendamento de propriedade rural por pes-
soa física ou jurídica estrangeira e estabelece-
rá os casos que dependerão de autorização do 
Congresso Nacional.

“A par desse aspecto, vê-se, em exame inicial, 
a existência de fundamentos na Carta Federal 
para o alcance das restrições previstas na Lei 
5.709/1971. O Texto Maior, conquanto agasa-
lhe os princípios da isonomia e da livre inicia-
tiva, reservou ao legislador ferramentas aptas a 
assegurar a soberania, pressuposto da própria 
preservação da ordem constitucional”, afirmou.

Segundo o ministro Marco Aurélio, a sobe-
rania, além de fundamento da República Fede-
rativa do Brasil, também constitui princípio da 
ordem econômica, evidenciando o papel no ar-
ranjo institucional instaurado em 1988, quando 
se expressou preocupação com a influência do 
capital estrangeiro em assuntos sensíveis e in-
trinsecamente vinculados ao interesse nacional.

Na decisão, considerada a identidade de ob-
jetos, o relator determinou que a ACO 2463 
seja apensada à Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) 342, para jul-
gamento conjunto.

Processos relacionados
ACO 2463.

Fonte: STF

stF suspende parecer sobre aquisição 
de imóveis rurais por estrangeiros
Dispositivo estabelecia que o estrangeiro residente no País e
a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil 
só poderiam adquirir imóvel rural na forma prevista na Lei

“O Texto Maior, conquanto 
agasalhe os princípios 
da isonomia e da livre 
iniciativa, reservou ao 

legislador ferramentas aptas 
a assegurar a soberania, 
pressuposto da própria 
preservação da ordem 

constitucional”

Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF)

o
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protesto de Certidões de Dívida Ati-
va – CDA’s – é utilizado desde a dé-
cada de 1980, com o advento da lei 

6.830/80 (lei de execução fiscal) que trata dos 
requisitos de emissão da CDA. Consoante o 
CPC/73 que em seu art. 585, VI, deixa claro 
que a CDA é um título executivo extrajudicial. 
Um dos primeiros tabelionatos a realizarem 
este tipo de protesto no Brasil foi o Tabelio-
nato de Protesto de Títulos e Documentos de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES, a frente desta 
serventia estava o titular Dr. José Soares da 
Silva.  Apesar de originalmente o protesto das 
CDA’s não estar previsto expressamente na lei 
9.492/97 (Lei de Protestos) fazia-se interpre-
tação extensiva de seu art. 1º para legitimar o 
protesto de CDA por conta da expressão “ou-
tros documentos de dívida”. Posteriormente o 
legislador incluiu o parágrafo único do art. 1º 
da lei 9.492/97 com a seguinte redação:  

“Parágrafo único.  Incluem-se entre os 
títulos sujeitos a protesto as certidões de 
dívida ativa da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e das res-
pectivas autarquias e fundações públicas.” 

Este dispositivo foi inserido pela lei 
12.767/2012 encerrando discussões sobre o 

protesto de CDA’s. A eficiência do protesto 
na recuperação dos créditos é consenso entre 
os procuradores dos diversos órgãos que re-
presentam os entes federativos, seus órgãos e 
autarquias. Basicamente, é fato: o protesto de 
CDA’s é muito mais eficiente que o processo 
de execução fiscal. 

De acordo com a procuradora da Fazenda 
Nacional, Dra. Renata Gontijo D’Ambrósio 
em entrevista publicada no site da Procurado-
ria Geral da Fazenda Nacional em 21/06/2016, 
o protesto de CDA’s entre março de 2013 a ou-
tubro de 2015, recuperou para a União o total 
de R$ 728.260.828,54, totalizando 19% da re-
cuperação de créditos contra o índice de 1% 
de recuperação obtida nas execuções fiscais.

Sem espanto as procuradorias se utilizam 
cada vez mais do protesto para obter a satis-
fação dos créditos provenientes de CDA’s. Isso 
demanda dos operadores deste procedimento 
uma atenção especial quanto ao rito e suas 
peculiaridades. Rito este que começa com o 
processo administrativo para a inscrição em 
dívida ativa, culminando no termo de inscri-
ção e emissão da CDA e seu envio ao tabelião 
de protesto, terminando com o cancelamento 
do registro do protesto.

Uma das peculiaridades se dá com o pa-
gamento do apontamento do título, como 
no caso da CDA o apresentante é a Fazenda 
Pública e entidades representantes de classe 
(CRO, CREA, entre outras). O pagamento dos 
emolumentos e demais taxas serão postecipa-
das, cabendo ao devedor o pagamento de to-
dos os emolumentos e taxas no momento da 
averbação de cancelamento do protesto. Isto 
ocorre por força de previsão legal, no Espírito 
Santo, esta regra está prevista no art. 4º da lei 
9.876/2012.

Ademais, antes de se cancelar o registro do 
protesto, o devedor deve procurar a Fazenda 
Pública que emitiu a CDA para providenciar 
o pagamento da dívida junto ao órgão compe-
tente. Tal pagamento extingue a exigibilidade 

do crédito inscrito em CDA, bem como sua 
publicidade e efeitos conforme as regras ati-
nentes a este tipo de título, no entanto não cau-
sa o cancelamento do registro de seu protesto. 

Uma vez quitada a dívida com a fazenda pú-
blica, esta emite a Autorização para Cancela-
mento permitindo que o devedor providencie 
a exclusão de seu nome nos cadastros de de-
vedores na competente serventia. No entanto 
o contribuinte acreditando já estar quite com 
a Fazenda não procura o tabelião para provi-
denciar a averbação do cancelamento do pro-
testo. Assim, o protesto continua válido geran-
do publicidade ampla contra o contribuinte.

Isto ocorre também nas situações de parce-
lamento dos débitos perante a Fazenda. O par-
celamento suspende a exigibilidade da CDA, 
colocando o contribuinte em situação regular 
com a Fazenda. No entanto é necessário pro-
mover o cancelamento do registro do protesto 
deste débito parcelado para que o contribuinte 
possa retirar seu nome dos cadastros de de-
vedores.  

Tais situações vêm gerando desconforto aos 
contribuintes fazendários, que se encontram 
algumas vezes em situações desagradáveis por 
não procederem de forma correta para retirar 
seu nome tanto dos cadastros fazendários, 
como daqueles de proteção ao crédito. Apesar 
de parecer irrelevante esta situação é um tanto 
recorrente conforme se vê na tabela abaixo.

Cancelamento de Protesto 
de Certidões de Dívida ativa

“Sem espanto as 
procuradorias se utilizam 
cada vez mais do protesto 
para obter a satisfação dos 
créditos provenientes de 

CDA’s”

“Uma vez quitada a dívida 
com a fazenda pública, esta 

emite a Autorização para 
Cancelamento permitindo 
que o devedor providencie 

a exclusão de seu nome nos 
cadastros de devedores na 

competente serventia”

Bruno do Valle Couto Teixeira é Oficial Substituto do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra e 
André Gobbi Fraga da Silva é advogado

o
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Do total dos títulos apontados a protesto, 
conforme os números da tabela acima men-
cionada, 5,84% permaneceram protestados 
mesmo após os respectivos entes públicos 
emitirem a devida carta de autorização de 
cancelamento. São 675 títulos que aguardam 
o pagamento dos emolumentos devidos para 
averbar o cancelamento do protesto. Isso em 
apenas uma serventia! No Estado do Espírito 
Santo, conforme dados da CRA/ES - Central de 
Remessa de Arquivos, foram apontados a pro-
testo no período de 01/01/2014 a 31/08/2016 
um total de 96.995 CDA’s. Se aplicarmos a 
este número o percentual de 5,84%, teríamos 
5.665 títulos protestados que já poderiam 
estar com seus registros cancelados, porém 
continuam gerando o efeito da publicidade 
negativa contra os contribuintes fazendários. 

Tais números mostram que deve haver um 

esforço conjunto dos Tabeliães de Protesto e 
dos órgãos fazendários, no sentido de mini-
mizar esses números ao máximo possível. É 
necessário orientar melhor o contribuinte 
que, outrora inadimplente, se regularizou com 
a administração pública.  

Deste modo, para regularizar sua situação 
tanto nos cadastros fazendários quanto nos de 
proteção ao crédito, deve o contribuinte pro-
mover o pagamento da CDA para que o órgão 
responsável emita a autorização para cance-
lamento e a envie diretamente à CRA, que 
realiza a distribuição dos documentos para 
as serventias competentes. O contribuinte, ou 
seu representante, deve se dirigir à serventia, 
esta já de posse da autorização de cancela-
mento, e junto com o pagamento de todos os 
emolumentos e taxas requerer a averbação do 
cancelamento do protesto. 

CDa’s aPoNtaDas 
19/09/2012 a 31/08/2016

Canceladas 15,39%

Devolvidas 1,78%

Judiciais 0,35%

Protestadas 75,37%

Quitadas 7,05%

Sustadas 0,06%

CDA’s pagas e 
não canceladas* 5,84%

Fonte: Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra/ES.
* Emitida carta de autorização, no entanto o 
título permanece protestado.
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m sessão realizada no dia 21 de setem-
bro o Plenário do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) entendeu que a existência 

de paternidade socioafetiva não exime de res-
ponsabilidade o pai biológico. Por maioria de 
votos, os ministros negaram provimento ao 
Recurso Extraordinário (RE) 898060, com re-
percussão geral reconhecida, em que um pai 
biológico recorria contra acórdão que estabe-
leceu sua paternidade, com efeitos patrimo-
niais, independentemente do vínculo com o 
pai socioafetivo.

O relator do RE 898060, ministro Luiz Fux, 
considerou que o princípio da paternidade 
responsável impõe que, tanto vínculos de fi-
liação construídos pela relação afetiva entre os 
envolvidos, quanto aqueles originados da as-
cendência biológica, devem ser acolhidos pela 
legislação. Segundo ele, não há impedimento 

stF decide que pais biológicos e afetivos 
têm as mesmas obrigações com filhos
Corte reconheceu a dupla paternidade de filhos e disse que esta 
somente poderia ser rejeitada no caso de abandono do pai biológico

“A paternidade socioafetiva, 
declarada ou não em registro 

público, não impede o 
reconhecimento do vínculo 
de filiação concomitante 

baseado na origem biológica, 
salvo nos casos de aferição 
judicial do abandono afetivo 
voluntário e inescusável dos 
filhos em relação aos pais”

Luiz Fux, ministro do STF

Julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal reconheceu a multiparentalidade

Ne
lso

n 
Jr.

/S
CO

/S
TF

do reconhecimento simultâneo de ambas as 
formas de paternidade – socioafetiva ou bioló-
gica –, desde que este seja o interesse do filho. 

Para o ministro, o reconhecimento pelo 
ordenamento jurídico de modelos familiares 
diversos da concepção tradicional, não autori-
za decidir entre a filiação afetiva e a biológica 
quando o melhor interesse do descendente for 
o reconhecimento jurídico de ambos os víncu-
los. “Do contrário, estar-se-ia transformando 
o ser humano em mero instrumento de aplica-
ção dos esquadros determinados pelos legisla-
dores. É o direito que deve servir à pessoa, não 
o contrário”, salientou o ministro em seu voto.

O relator destacou que, no Código Civil 
de 1916, o conceito de família era centrado 
no instituto do casamento com a “distinção 
odiosa” entre filhos legítimos, legitimados e 
ilegítimos, com a filiação sendo baseada na rí-

E
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gida presunção de paternidade do marido. Se-
gundo ele, o paradigma não era o afeto entre 
familiares ou a origem biológica, mas apenas 
a centralidade do casamento. Porém, com a 
evolução no campo das relações de familiares, 
e a aceitação de novas formas de união, o eixo 
central da disciplina da filiação se deslocou do 
Código Civil para a Constituição Federal.

“A partir da Carta de 1988, exige-se uma 
inversão de finalidades no campo civilístico: 
o regramento legal passa a ter de se adequar 
às peculiaridades e demandas dos variados 
relacionamentos interpessoais, em vez de 
impor uma moldura estática baseada no ca-
samento entre homem e mulher”, argumenta 
o relator.

No caso concreto, o relator negou pro-
vimento ao recurso e propôs a fixação da 
seguinte tese de repercussão geral: “A pater-
nidade socioafetiva, declarada ou não em re-
gistro público, não impede o reconhecimento 
do vínculo de filiação concomitante baseado 
na origem biológica, salvo nos casos de aferi-
ção judicial do abandono afetivo voluntário e 
inescusável dos filhos em relação aos pais”

Votos
O ministro Luiz Fux (relator), ao negar provi-
mento ao recurso extraordinário, foi seguido 
pela maioria dos ministros: Rosa Weber, Ri-
cardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio, Celso de Mello e a presidente da Cor-
te, ministra Cármen Lúcia. De acordo com 
a ministra Rosa Weber, há possibilidade de 
existência de paternidade socioafetiva e pater-
nidade biológica, com a produção de efeitos 
jurídicos por ambas. Na mesma linha, o mi-
nistro Ricardo Lewandowski reconheceu ser 
possível a dupla paternidade, isto é, paterni-
dade biológica e afetiva concomitantemente, 
não sendo necessária a exclusividade de uma 
delas. 

O ministro Dias Toffoli salientou o direi-
to ao amor, o qual está relacionado com as 
obrigações legais do pai biológico para com 
o filho, a exemplo da alimentação, educação e 
moradia. “Se teve o filho, tem obrigação, ainda 
que filho tenha sido criado por outra pessoa”, 
observou. Ao acompanhar o relator, o minis-
tro Gilmar Mendes afirmou que a tese susten-
tada pelo recorrente [pai biológico] apresenta 

“cinismo manifesto”. “A ideia de paternidade 
responsável precisa ser levada em conta, sob 
pena de estarmos estimulando aquilo que é 
corrente porque estamos a julgar um recurso 
com repercussão geral reconhecida”, avaliou.

O ministro Marco Aurélio, que também se-
guiu a maioria dos votos, destacou que o di-
reito de conhecer o pai biológico é um direito 
natural. Para ele, a filha tem direito à altera-
ção no registro de nascimento, com as conse-
quências necessárias. Entre outros aspectos, o 
ministro Celso de Mello considerou o direito 
fundamental da busca da felicidade e a pater-
nidade responsável, a fim de acolher as razões 
apresentadas no voto do relator. Ele observou 
que o objetivo da República é o de promover 
o bem de todos sem qualquer preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou-
tras formas de discriminação.

A presidente da Corte, ministra Cármen 
Lúcia destacou que “amor não se impõe, mas 
cuidado sim e esse cuidado me parece ser do 
quadro de direitos que são assegurados, espe-
cialmente no caso de paternidade e materni-
dade responsável”.
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Mais de 400 participantes, além de convidados internacionais, prestigiaram a abertura do XXI Congresso Notarial Brasileiro

elo Horizonte (MG) – Mais de 400 no-
tários de todo o País participaram no 
último dia 7 de setembro da abertura 

oficial do XXI Congresso Notarial Brasilei-
ro, evento multidisciplinar promovido pelo 
Conselho Federal do Colégio Notarial do Bra-
sil (CNB-CF), em parceria com a Seccional 
de Minas Gerais (CNB-MG), que, neste ano, 
teve como objetivo principal debater as novas 
atribuições notariais”, entre elas a Usucapião 
Extrajudicial, a Mediação e a Conciliação e o 
Apostilamento de Documentos com base na 
Convenção da Haia.

Ao lado de participantes internacionais, 
membros da magistratura, advogados e juris-
tas especializados, o evento debateu também 
temas atuais, como o Impacto da Disrupção 
no serviço notarial, o Estatuto do Deficiente 
e a Tomada de Decisão Apoiada, o Papel do 
Cooperativismo e assistiu à estreia do Nota-
riado Jovem nos eventos internacionais da ati-
vidade, com o debate em torno do Contrato 
Social de Sociedade Empresária com Respon-
sabilidade Limitada por Escritura Pública.

A abertura solene contou com a presença 
dos desembargadores André Leite Praça, Cor-

regedor Geral da Justiça de Minas Gerais (CGJ
-SP), Ricardo Henry Marques Dip, presidente 
da Seção de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP), além do deputa-
do estadual Roberto Andrade, também presi-
dente da Serjus-Anoreg-MG, e Maurício Leo-
nardo, presidente do Sindicado dos Notários e 
Registradores de Minas Gerais (Sinoreg-MG).

Também estiveram presentes as autorida-
des internacionais, Álvaro Rojas Charry, pre-
sidente da Comissão de Assuntos Americanos 
(CAA), Sara Ethel Castro Esteves, vice-presi-
dente da União Internacional do Notariado 

XXi Congresso Notarial Brasileiro 
debate as novas atribuições do 
Notariado em Belo Horizonte (mG)
Evento reuniu mais de 400 participantes nacionais e 
internacionais e buscou debater as novas atribuições notariais

B
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“Nossa atividade não pode 
se restringir à prática. O 
Direito Notarial precisa 
ser pensado, estudado, 
comparado para fincar 
bases principiológicas 

sólidas e subsidiar avanços 
institucionais”

Ubiratan Guimarães, presidente do CNB-CF

A mesa que coordenou os trabalhos do evento em Belo Horizonte. No destaque o presidente do CNB-CF, Ubiratan Guimarães

(UINL) para a América Latina, Alfonso Caval-
lé Cruz, delegado do Conselho Geral do Nota-
riado da Espanha para a América, e Antonio 
María Sarachu Rovira, presidente do Notaria-
do do Uruguai. David Figueroa, do México, 
e José Ignácio González Álvarez, da Espa-
nha, também prestigiaram o evento nacional.

Coube à presidente da Seccional de Minas 
Gerais do Colégio Notarial do Brasil, Walqui-
ria Mara Graciano Machado Rabelo, realizar a 
abertura oficial do XXI Congresso Notarial 
Brasileiro na cidade de Belo Horizonte (MG). 
“Que o ideal de liberdade que marcou a história 
de Minas Gerais inspire o notariado brasileiro”

Em seguida, Álvaro Rojas Charry, presi-
dente da Comissão de Assuntos Americanos 
(CAA) da União Internacional do Notaria-
do (UINL), destacou a atuação do notariado 
brasileiro. “O Brasil é um País que precisa ser 
protagonista na União Internacional do No-
tariado, pois tem um potencial enorme, tanto 
em qualidade intelectual, como no número de 
notários que integram a atividade”.

Já o desembargador Ricardo Henry Mar-
ques Dip, presidente da Seção de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ-SP), falou sobre a importância da 
doutrina notarial. “Não podemos ser apenas 
práticos, mas construir de forma doutrinária 
a evolução do Direito Notarial no Brasil”, dis-
se, destacando o trabalho do notário mineiro 
João Teodoro da Silva.

Sara Ethel Castro Esteves, vice-presidente 
da União Internacional do Notariado (UINL), 
abordou o atual panorama da atividade no-
tarial no mundo. “Na Europa se avançou no 
certificado de sucessão europeu e acredito que 

devemos trabalhar no certificado americano, 
pois hoje não há mais barreiras entre os países 
e as pessoas estabelecem relações patrimo-
niais e afetivas em todo o mundo”.

Encerrando a abertura oficial, o presidente do 
Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, 
Ubiratan Guimarães, realizou uma retrospecti-
va das ações promovidas pela entidade nos úl-
timos seis anos. “É momento de olhar para trás, 
observar, analisar as descobertas, as conquistas 
e o que ficou pelo caminho para ser conquis-
tado mais adiante, enfim, aferir com acuida-
de de onde saímos e para onde queremos ir”.

O presidente do CNB-CF destacou avanços 
como a instituição e consolidação da Central 
Notarial de Serviços Eletrônicos Comparti-
lhados (CENSEC), a participação do nota-
riado brasileiro nos debates e eventos inter-
nacionais, a instituição da Academia Notarial 
Brasileira (ANB), e ações institucionais como 
a criação das comissões que elaboraram o Có-
digo de Ética, o trabalho sobre a atuação no-
tarial no combate à corrupção e à lavagem de 
dinheiro e a criação do Notariado Jovem.

“Sempre acreditei na necessidade de cria-
ção de um programa definitivo de incentivo à 
consolidação da Doutrina Notarial brasileira”, 
disse. “Nossa atividade não pode se restringir 
à prática. O Direito Notarial precisa ser pen-
sado, estudado, comparado para fincar bases 
principiológicas sólidas e subsidiar avanços 
institucionais”, completou.

Com base nesta ideia, convocou os presi-
dentes de Seccionais, membros da magistratu-
ra e notários de todo o País para a realização 
de um Seminário em 2017 para debater os 10 
anos da Lei 11.441/07. “É o momento propício 

para debatermos nacionalmente os benefícios 
desta Lei, que inaugurou a jurisdição volun-
tária em nosso País, os avanços obtidos, os 
aperfeiçoamentos necessários e a ampliação 
do modelo”, disse.

Por fim, abordou os desafios que ainda pre-
cisam ser enfrentados pelo notariado brasi-
leiro, como a aplicação de novas tecnologias 
à atividade, o ingresso do notariado na pres-
tação de serviços eletrônicos e o intercâmbio 
com os demais notariados para fazer frente às 
ameaças internacionais que atingem o modelo 
do notariado latino.

Ao fim, se despediu da presidência do CN-
B-CF, cargo que ocupou nos últimos seis anos. 
“Quanto a mim, já estou sendo oferecido em 
libação, pois chegou o tempo de minha parti-
da. Combati o bom combate, terminei a corri-
da, guardei a fé”, disse em citação a trecho da 
bíblia sagrada.
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elo Horizonte (MG) – Cinco palestras 
marcaram o segundo dia de debates 
do XXI Congresso Notarial Brasileiro, 

promovido pelo Conselho Federal do Colégio 
Notarial do Brasil em parceria com a Seccional 
de Minas Gerais e que reuniu cerca de 400 par-
ticipantes na cidade de Belo Horizonte (MG).

Primeiro tema a ser debatido no encontro, 
a “Ata Notarial – Usucapião Administrativo 
– Visão do Judiciário, do Notário, do Regis-
trador e do Advogado” reuniu representantes 
destes três segmentos para debater a real eficá-
cia desta nova atribuição delegada pelo novo 
Código de Processo Civil (CPC).

Representante do Poder Judiciário, o de-
sembargador Ricardo Dip, presidente da Se-
ção de Direito Público do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJ-SP), destacou a 
importância da delegação deste novo serviço. 
“O problema não está em diminuir os serviços 
do Judiciário. É simplesmente reconhecer que, 
por sua própria natureza, questões consensuais 
devam ser tratadas em magistraturas próprias 
para isso: notarial e registral, ao passo que 
acertou o legislador nessa medida”, opinou.

Representando o notariado, o vice-presi-
dente do Conselho Federal, Luiz Carlos Wei-
zenmann apontou algumas contradições que 
observou dentro da legislação sobre a usuca-
pião extrajudicial. “A questão principal é que 
não há a definição de qual título que vai a re-
gistro, mas sim que todos os documentos que 
formam esta denominada “usucapião”, vão 
servir para que o registrador faça este ato”, afir-
mou. “Weizenmann destacou ainda que a pre-
visão da necessária concordância do titular do 
imóvel praticamente inviabiliza este serviço.

Francisco José Rezende dos Santos, pre-
sidente do Colégio dos Registradores Imo-
biliários de Minas Gerais (CORI) colocou a 
usucapião administrativa como divergente 
da extrajudicial. “Existem procedimentos 
próprios que a consideram administrativos. 
Na extrajudicial, o procedimento é comple-
tamente diferente”, afirmou. Já a advogada 
Daniela Bolivar afirmou a extrema confiança 
que deposita na atividade extrajudicial para o 
cumprimento da usucapião. “Não vejo a me-

nor diferença entre a capacidade de um ma-
gistrado e de um notário e de um registrador. 
Foi com muita felicidade que recebi a notícia 
dessa nova legislação, inclusive”, pontuou.

 
taRde ConCoRRida
Enquanto o período da manhã teve o deba-
te de um único tema, o Congresso reservou 
para o período da tarde quatro novos debates 
nacionais. O primeiro deles abordou o tema 
“Estatuto do Deficiente e a Tomada de deci-
são apoiada”, apresentado pelo presidente do 
Instituto Brasileiro de Direito de Família do 
Brasil (IBDFam), Rodrigo da Cunha Pereira 
e pela assessora jurídica do Colégio Notarial 
do Brasil, Karin Regina Rick Rosa; mediado 
pela presidente do Colégio Notarial do Bra-
sil – Seccional De Minas Gerais (CNB/MG), 
Walquiria Mara Graciano Machado Rabelo 
e, ainda, com a participação do presidente da 
Comissão de Ética do Conselho Federal do 
Colégio Notarial do Brasil, Fábio Zonta. 

Ao traçar o paralelo entre a dignidade e a 
indignidade do ser humano, Pereira mostrou 

a compreensão e a valorização da humanida-
de que há em cada sujeito ligando-as às suas 
relações pessoais, sociais e próprias. Para ele, 
o Estatuto da pessoa com Deficiência (EPD) 
instala um novo paradigma para o conceito de 
capacidade, que foi reconstruído e ampliado.

Já o presidente do IBDFam apresentou a 
principal diferença entre curatela e interdi-
ção. “A interdição é uma morte civil”, resumiu, 
explicando o quão retrógrado é este conceito 
atualmente. Sobre o mesmo tema, a Karin 
Rick Rosa defendeu que o primeiro passo é 
desvincular a ideia de deficiência com incapa-
cidade. “A deficiência não afeta a plena capa-
cidade civil da pessoa”, falou.

Na palestra seguinte, o professor e consul-
tor em gestão empresarial Waldez Luiz Lud-
wig abordou o tema “Desafios do Notariado 
no mundo moderno: estratégia, excelência, 
inovação e talento”, ao lado do conselheiro 
da União Internacional do Notariado Latino 
(UINL) e Ex-Presidente do CNB/CF, José Flá-
vio Bueno Fischer, e da diretora do CNB/MG, 
Monica Werneck.

Papel do Notariado na atualidade 
é debatido no segundo dia de 
apresentações em Belo Horizonte
Atos oriundos do novo Código de Processo Civil e recentes leis federais 
dominaram os debates no segundo dia de evento em Minas Gerais

A professora Karin Regina Rick Rosa coordena painel de debates sobre os impactos da Lei 
Brasileira da Inclusão na atuação notarial
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Ao longo da exposição, o especialista que 
se dedica à pesquisa da vanguarda em cená-
rios e tendências da gestão das organizações, 
especialmente em temas ligados a estratégias 
competitivas, mercado de trabalho, perfil 
profissional, criatividade e inovação, além de 
melhoria da qualidade e desenvolvimento do 
capital intelectual, relatou como o homem tem 
se colocado novamente no centro do proces-
so, o que chamou de “neorenascimento” ou 
“conhecimentismo”. Para Ludwig, as palavras 
chaves para o sucesso do notariado em tem-
pos que exigem cada vez mais inserção e cone-
xão são: crescimento, resultados, valor cliente, 
custo cliente, inovação, conhecimento, talen-
to, informação e liderança. 

soCiedade empResáRia 
poR esCRituRa públiCa
Após um breve coffee break, o painel temático 
“O papel do cooperativismo de crédito para 
os cartórios extrajudiciais no atual contexto 
econômico” foi apresentado pelo palestrante 
Gilson Marcos Balliana; pelo presidente da 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Notários e Registradores (Coopnore), Sér-
gio Afonso Mânica; e pelo tesoureiro do CNB/
CF, Danilo Alceu Kunzler. Na ocasião, Ballia-
na explicou que o futuro está no cooperativis-

mo, que é também uma “forma de governo”. 
“Há princípios fundamentais cooperativistas: 
adesão voluntária e livre, gestão democrática, 
participação econômica dos membros, auto-
nomia e independência, educação, formação 
e informação, intercooperação e interesse pela 
comunidade”, explicou, reforçando que uma 
cooperativa só pode funcionar com a existên-
cia de seus associados. 

Por fim, o professor, advogado e mem-
bro do Latin American Studies Association 
(LASA), Thiago Herinque Carapetcov, minis-
trou a palestra “Contrato social de sociedade 
empresária com responsabilidade limitada 
por escritura pública”, acompanhado pelo 
representante da Espanha no Grupo de Ação 
Financeira Internacional (GAFI), Alfonso 
Cavallé Cruz; pelo representante do Colégio 
Notarial do México, David Figueroa; e pelos 
coordenadores do Notariado Jovem no Brasil 
Débora Misquiati, Talita Seicento Baptista e 
Ricardo Cunha.

De acordo com o professor, apesar de qua-
se todos os países no mundo já o fazerem; no 

Brasil, a quantidade de cartórios que realizam 
contratos por escritura pública ainda é míni-
ma. “Os notários que fazem contrato social 
por escritura pública devem ser aplaudidos 
pois eles têm toda a segurança jurídica para 
tal”, assegurou.

Carapetcov disse que realizou uma pesqui-
sa em 15 cartórios e também em contato com 
representes da advocacia e da contabilidade e 
todos desconheciam o procedimento. “Tenho 
comigo que um contrato realizado por um no-
tário, que possui delegação do Estado para dar 
fé pública a uma constituição empresarial tem 
muito mais segurança, não só para os contra-
tantes, mas também para a sociedade”, disse.

“Acredito que a entrada do notariado no 
segmento empresarial deva se espelhar no 
que acontece no restante do mundo, como em 
nossos próprios vizinhos, e deve-se trabalhar 
para superar os pequenos entraves que have-
rão junto a um ou outro segmento da socie-
dade”, disse Carapetcov que realizou também 
uma apresentação sobre a formulação de um 
contrato empresarial. 

“Tenho comigo que um 
contrato realizado por 
um notário, que possui 
delegação do Estado 

para dar fé pública a uma 
constituição empresarial tem 
muito mais segurança, não 

só para os contratantes, mas 
também para a sociedade”

Thiago Herinque Carapetcov, 
professor, advogado e membro do Latin 

American Studies Association (LASA)

O professor Thiago Henrique Carapetcov destacou a importância de uma maior atuação do notário 
na celebração de contratos de constituição de empresas
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elo Horizonte (MG) – Novas atribui-
ções e novas oportunidades para o 
Notariado brasileiro deram o tom das 

apresentações do terceiro dia de debates no 
XXI Congresso Notarial Brasileiro, promo-
vido pelo Conselho Federal do Colégio Nota-
rial do Brasil em parceria com a Seccional de 
Minas Gerais e que reuniu cerca de 400 parti-
cipantes na cidade de Belo Horizonte (MG).

Enquanto notários de todo o País debateram 
as novas atribuições recentemente delegadas à 
atividade extrajudicial, como o Apostilamento 
de Documentos e a Mediação e a Conciliação, 
especialistas falaram sobre a participação no-
tarial em duas frentes, vistas como ameaças, 
mas que podem se tornar importantes opor-
tunidades para a atividade.

No primeiro painel do dia, Igor Carneiro, 
sub chefe de divisão da Cooperação Jurídi-
ca Internacional do Ministério das Relações 
Exteriores, esteve em painel sobre o Aposti-
lamento de Haia e a Atividade Notarial, ao 
lado do presidente do Conselho Federal, Ubi-
ratan Guimarães, do presidente da Seccional 
do Distrito Federal, Hércules Benício, do vice
-presidente do CNB-CF, Luiz Carlos Weizen-
mann, e do membro da diretoria da Seccional 
de Minas Gerais, Eduardo Calais.

Calais abriu os debates destacando aquela 
que tem sido a principal dificuldade dos no-
tários em atender à demanda da sociedade, 
a ausência do papel seguro confeccionado 
pela Casa da Moeda do Brasil. “Acredito que 
a partir do momento que solucionarmos este 
gargalo, o serviço se dará com ainda maior 
fluidez em todos os Estados brasileiros”, disse 
o tabelião mineiro.

Em seguida Igor Carneiro realizou sua ex-
posição, que passou por todas as etapas deste 
novo serviço extrajudicial, entre elas a Con-
venção da Haia, o ato de legalização pelo Mi-
nistério das Relações Exteriores, as discussões 
em torno da entrada do Brasil no tratado in-
ternacional e a delegação aos cartórios para a 
realização do serviço.

“Nos debates que fazíamos junto ao Conse-
lho Nacional de Justiça ficou clara a necessi-
dade de se disseminar este serviço por todo o 

Brasil, diminuindo os custos de deslocamento 
da população, ao mesmo tempo em que se 
mantinha a segurança jurídica de um serviço 
que envolve o nome do Brasil lá fora, já que os 
documentos que os senhores forem apostilar 
passarão a ter validade em 112 países”, disse.

Outra discussão se deu em torno da confe-
rência material das assinaturas. O presidente 
do CNB-CF, Ubiratan Guimarães, explicou 
que a entidade já faz gestões junto ao Minis-
tério da Educação para que as assinaturas dos 
diretores de Universidades constem da Cen-
tral Notarial de Serviços Eletrônicos Compar-
tilhados (CENSEC).

Ainda no período da manhã os partici-
pantes acompanharam o debate em torno da 
“Atuação Notarial no Combate à Corrupção 
e à Lavagem de Dinheiro”, sob coordenação 
do presidente da Comissão do CNB-CF, Filipe 
Andrade Lima, e a participação do deputado 
federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), relator da 
Comissão de Combate à Corrupção e à Lava-
gem de Dinheiro na Câmara dos Deputados, 
o secretário executivo do Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras do Ministério 
da Fazenda (Coaf), Ricardo Liao, do notário 
espanhol, José Ignácio González Álvarez, do 
notário uruguaio, Antonio María Sarachu 
Rovira, e da presidente da Seccional da Bahia, 
Emanuelle Perrotta.

Filipe abriu os debates falando sobre a ori-
gem da abordagem do tema pelo notariado e 
da importância institucional que a inserção 
da atividade pode promover em benefício dos 
próprios notários. “O notariado desempenha 
um papel de braço do Estado e sua atuação na 
prevenção a estes crimes, além de significar a 
correta atuação da atividade, promoverá um 
avanço importante em termos de auto-regu-
lamentação e também no destaque que a base 
de dados notarial passará a ter”.

O representante do Coaf destacou que o 
órgão possui uma base de dados desde 1998 
formada por mais de 11 milhões de comu-
nicações, sendo uma média de 4 a 5 mil in-
formações diárias, a maioria delas vinda do 
segmento bancário. Destacou que várias ins-
tituições obrigadas a informar o Coaf e que o 

órgão já realizou diversas gestões desde 2013 
junto ao Conselho Nacional de Justiça para 
tratar da inserção do notariado. “É mais do 
que bem-vindo que este tema entre de vez na 
agenda notarial”, disse.

Segundo Liao, a atuação notarial se daria 
em três momentos: na identificação do cliente, 
no registro das transações e na comunicação 
das transações suspeitas. “Para cada segmento 
obrigado há padrões estabelecidos para que 
uma transação seja ou não suspeita e está ga-
rantido o sigilo de onde veio aquela informa-
ção”, destacou.

Relator de uma Comissão sobre o tema no 
Congresso Nacional, o deputado Onyx Loren-
zoni apresentou o panorama que envolve o 
Projeto de Lei 4850/2016, baseado na propos-
ta do Ministério Público que envolvem 10 me-
didas necessárias ao combate à corrupção no 
Brasil e que chegou ao Congresso com mais de 
2,5 milhões de assinaturas.

Foco em novas atribuições e oportunidades 
para o Notariado finalizam debates 
no XXi Congresso Notarial Brasileiro
Os efeitos da Disrupção na atividade notarial e atuação do Tabelião no combate 
à lavagem de dinheiro foram destaques do dia final em Belo Horizonte

O deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 
fala sobre o papel do notário no combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro

B
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“Nossa grande meta é fazer com que o Le-
gislativo promova uma Lei que não foque só 
na repressão à prática da corrupção, mas que 
também foque na prevenção destes crimes, 
que crie mecanismos que inibam a prática de 
lavagem de dinheiro”, disse Onyx. “Neste pon-
to é que vejo como essencial a participação do 
notariado no combate à lavagem de dinheiro 
e à corrupção, já que detém uma importante 
base de dados da nação”, afirmou.

José Ignácio González Álvarez destacou o 
trabalho do notariado espanhol no combate 
aos crimes na Europa e a importância do Órgão 
Centralizado de Prevenção (OCP) na identifi-
cação dos atos suspeitos. “Criou-se um padrão 
de avaliação dos atos, em que o próprio sistema 
oferece as bases para mostrar se uma transação 
é ou não suspeita de crime”, disse. O presidente 
do notariado uruguaio foi enfático. “O notário 
assumiu esta função estatal em meu País e me 
parece vital que a atividade seja parceira do Es-
tado, como forma de manter-se relevante no 
cenário jurídico nacional”, apontou.

a disRupção Chega ao notaRiado 
“O Impacto da Disrupção do Blockchain 

para Notários e Advogados” abriu as apresen-
tações da tarde que encerraram o XXI Con-
gresso Notarial Brasileiro. Coube ao articu-
lista do jornal Folha de São Paulo, o advogado 
Ronaldo Lemos abordar o tema.  “A conjuga-
ção das palavras dados e confiança será explo-
siva para os próximos anos. Surge aí não um 
perigo, mas uma oportunidade incrível para a 
atividade notarial”.

CoNClUsõEs E 
ENUNCiaDos Do 
XXi CoNGREsso 
NotaRial 
BRasilEiRo
 1 Na Ata Notarial para usucapião, o 

Tabelião deve atestar evidências 
do tempo da posse. Esta ação é 
requisito legal sacramental e não 
indica que o Tabelião acompanhou 
a constatação todo o tempo. 
Por isso, a responsabilidade 
administrativa, civil e penal só 
pode ser oriunda da conduta 
dolosa;

 2 O Apostilamento dos documentos 
natos eletrônicos requer a 
certificação mediante acesso à 
internet; 3 A Ata Notarial para usucapião 
poderá ser feita com base na 
certidão negativa do registro de 
imóveis;

 4 Quando a parte estiver 
acompanhada de advogado, 
o Tabelião deverá verificar a 
regularidade da inscrição na OAB 
e a representação, que poderá ser 
apud acta;

 5 O notariado brasileiro proporá uma 
regulamentação do seu papel no 
combate à corrupção e lavagem 
de dinheiro que necessariamente 
passará pela criação de um órgão 
central de prevenção no âmbito do 
Colégio Notarial do Brasil.

“A conjugação das 
palavras dados e confiança 

será explosiva para os 
próximos anos. Surge aí 
não um perigo, mas uma 

oportunidade incrível para a 
atividade notarial”

Ronaldo Lemos, advogado e colunista 
do Jornal Folha de São Paulo

O advogado e colunista do jornal Folha de São 
Paulo, Ronaldo Lemos: dados e confiança são 
“conjugação explosiva”

A seu lado, integraram o painel o presidente 
da Seccional de São Paulo, Andrey Guimarães 
Duarte, o vice-presidente da Seccional de São 
Paulo, Paulo Roberto Gaiger Ferreira, o pre-
sidente da Seccional do Paraná, Angelo Volpi 
Neto, e a tabeliã Martha Debs. “A disrupção 
nada mais é do que a alteração na maneira de 
fazer algo, que passa por uma ruptura com o 
ingresso da tecnologia”, disse Lemos.

Para o palestrante, neste cenário são vitais a 
confiança objetiva, que se consolida por meio 
da avaliação constante entre prestador e clien-
te, na qual ambos se avaliam e a transforam 
em dados que serão utilizados dentro de uma 
base maior para se medir a qualidade e efi-
ciência na prestação de serviços. “A confiança, 
conjugada com a tecnologia pode gerar um 
valor agregado excepcional”, afirmou.

Em seguida, o palestrante abordou o tema 
do Blockchain, sistema baseado na distri-
buição de um banco de dados entre todos os 
participantes da rede, que já atinge diversos 
segmentos, inclusive do segmento jurídico. 
“É uma tecnologia que avança no mundo e 
que já apresenta valor significativo em termos 
econômicos, e que será uma realidade nos 
próximos cinco ou 10 anos”, afirmou. “Neste 
cenário é importante que aqueles que queiram 
se consolidar, saiam na frente, transformando 
o que em um primeiro momento parece uma 
ameaça em uma oportunidade”, disse. “O de-
safio lançado é ter boas ideias e transformá-las 
em novos serviços”, completou.

Ronaldo Lemos também destacou que a 
utilização dos dados e seu tratamento devem 
se dar de forma agregada. “Os dados são o 
novo petróleo”, enfatizou. Para o palestrante 
dois pontos são fundamentais, que a tecno-
logia seja nacional e que seja privilegiada a 
proteção de dados pessoais. “Os dados podem 
ser trabalhados, mas apresentados de forma 
agregada e não individualizada”, enfatizou. “A 
informação agregada é aquela que realmente 
tem valor na sociedade moderna”, finalizou.

“Mediação e ConCiliação na PrátiCa”. 
O presidente da Seccional do Paraná, An-

gelo Volpi Neto, coordenou painel sobre a 
nova atribuição notarial, com participação do 
presidente do Instituto de Mediação e Arbi-
tragem do Brasil (IMAB), Adolfo Braga Neto, 
que mediou um caso prático, com a participa-
ção de dois atores.

Nesta construção foi possível observar a 
atuação de um mediador em um caso envol-
vendo o Direito de Família. “O mediador deve 
estimular o casal a construir a solução para o 
litígio, mas de forma que ambos encontrem os 
caminhos, através de uma atuação equilibrada 
e discreta, dando as ferramentas para que os 
envolvidos possam construir um diálogo coe-
rente”, disse Volpi.
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