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EDITORIaL

as eleições relativas ao biênio 2015/2016, a anterior Diretoria depositou em mim 
confiança no sentido de me convidar a compor a chapa naquela época, procu-
rando-se, desde sempre, uma unidade no núcleo político sindical, na medida 

em que se mesclaram antigos e novos delegatários.

O espírito de união continua e agora mais acentuado. Isto, em virtude das turbulên-
cias que se vivenciam no seio da classe, haja vista as mudanças de paradigmas da socie-
dade em que estamos inseridos.

É tempo de mudança. Novas atitudes em prol do usuário e do Poder Público, razão 
de nossa existência, devem ser arquitetadas, para que a excelência dos serviços e a sua 
segurança continuem sendo pontos positivos entregues à população.

Não se ousa sugerir a reinvenção da roda. Entretanto, verifica-se a necessidade de se 
absorver novos ideais como pilares da realidade que se apresenta, calcada na tecnologia. 
O desafio é grande. A diversidade de pensamentos na construção destes novos ideais 
não pode ser fonte de divisão. É tempo de unir a experiência dos antigos delegatários 
com a força de trabalho dos novos. 

Aos que se encontram afastados da vida sindical, contudo criticam de longe aqueles 
que tentam o melhor, convido-os a se unirem à próxima Administração, para agregarem 
seus valores, não sendo submissos, mas, no contraditório, serem proativos para a edifi-
cação de novos ideais como pilares da realidade que se apresenta.

É tempo de tirar das dificuldades oportunidades. Na diversidade se manterá a unida-
de sindical, trabalhando-se para o fortalecimento e crescimento qualitativo da catego-
ria, gerando na sociedade o sentimento de respeito e credibilidade a nos ser depositado.

Conclamo, pois, notários e registradores, como sinal de união em prol dos novos 
ideais, a exercerem seu direito de voto, comparecendo às reuniões do Sinoreg-ES.

 
É tempo de nos unirmos. Abraços a todos.

Eleições Sinoreg-ES: 
Tempo de Unir

Fernando Brandão 
Coelho Vieira, 
presidente do Sinoreg-ES

“Na diversidade se 
manterá a unidade 

sindical, trabalhando-se 
para o fortalecimento e 
crescimento qualitativo 

da categoria, gerando na 
sociedade o sentimento de 

respeito e credibilidade a 
nos ser depositado”

N
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Reconhecimento de Paternidade 
aumenta em 20% no Espírito Santo
Foram mais de 140 reconhecimentos de paternidade por mês, entre janeiro 
e setembro deste ano em todo o Estado. Aumento ocorreu a partir de 2012.
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os últimos quatro anos, aumentou 
nos cartórios do Brasil o número de 
casos de paternidade reconhecida 

tardiamente, segundo os dados divulgados 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A 
paternidade tardia é aquela em que inicial-
mente a criança que não tinha o nome do pai 
no registro ganha o direito de acrescentá-lo à 
certidão, quando confirmada a paternidade.

Em 2012, a Corregedoria Nacional de Justi-
ça editou uma norma definindo as regras para 
facilitar o reconhecimento da paternidade. 
Antes da norma, a realização do processo só 
era possível por via judicial.

Hoje, para fazer o pedido de reconhecimen-
to de paternidade, o interessado pode recorrer 
a um cartório de registro civil. O pedido pode 
ser feito pela mãe da criança que não tem o 
nome do pai registrado na certidão de nasci-
mento, ou pelo pai que queira registrar espon-
taneamente a criança. Outra possibilidade é o 
filho fazer o pedido, caso seja maior de 18 anos.

No Espírito Santo, foram mais de 140 re-
conhecimentos de paternidade por mês, en-
tre janeiro e setembro deste ano. O aumento 
aconteceu a partir de 2012, quando serviço 
passou a ser feito em cartórios. 

Segundo informações do Sindicato dos 
Cartórios (Sinoreg-ES), o reconhecimento de 
paternidade no Estado aumentou 20% entre 
2012 e setembro de 2016, se comparado aos 
cinco anos anteriores (2007-2011). Os dados 
divulgados consideram todas as cidades do 
Espírito Santo. 

“Ter o nome do pai na certidão de nasci-
mento é um direito fundamental da crian-
ça, garantido na Constituição e no Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Além do valor 
afetivo, o registro paterno assegura direitos, 
como recebimento de pensão alimentícia e de 
herança”, destaca Fernando Brandão, presi-
dente do Sinoreg/ES.

N

“Ter o nome do pai na 
certidão de nascimento é 
um direito fundamental 
da criança, garantido na 

Constituição e no Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

Além do valor afetivo, o 
registro paterno assegura 

direitos, como recebimento 
de pensão alimentícia e de 

herança”

Fernando Brandão Vieira, 
presidente do Sinoreg-ES

“Com a possibilidade de 
o reconhecimento ser 
feito diretamente nos 

cartórios o serviço se tornou 
mais acessível e menos 
burocrático, quando o 

reconhecimento é de forma 
conciliada”

Fernando Brandão Vieira, 
presidente do Sinoreg-ES

Reconhecimento
Desde 2012, o reconhecimento depende 

apenas da ida do pai ao Cartório munido de 
seus documentos pessoais. No caso de filho 
menor de idade, o reconhecimento deve ser 
feito com anuência da mãe, concordando com 
o reconhecimento feito pelo pretenso pai. 
Caso o reconhecimento seja de pessoa maior 
de 18 anos é necessária anuência da pessoa 
reconhecida. O Oficial então colhe os dados, 
realiza a averiguação presencial das declara-
ções, preenche o termo de reconhecimento de 
paternidade e realiza o registro.

Até 2011, o reconhecimento de paternidade 
acontecia principalmente pela via judicial, o 
que poderia se estender por anos, já que era 
preciso apresentar o processo ao Juiz de Direi-
to, ao Ministério Público, além da necessidade 
do apoio de advogados. A via judicial perma-
nece válida quando o pai se nega ao reconhe-
cimento.

Porém, quando o reconhecimento é volun-
tário, o registro nos cartórios é a opção mais 
indicada, por ser mais ágil e rápida.

“Com a possibilidade de o reconhecimento 
ser feito diretamente nos cartórios o serviço 
se tornou mais acessível e menos burocrá-
tico, quando o reconhecimento é de forma 
conciliada. De 2012 até setembro deste ano, 
já tivemos 7.788 reconhecimentos de paterni-

dade. Em 2013 tivemos o maior número de re-
conhecimentos, com mais de 1.798 registros”, 
explica Fernando.

DiReitos
Com a paternidade reconhecida, os filhos 

garantem direitos como a pensão alimentí-
cia, herança e pensão previdenciária, além 
do direito de possuir o nome do pai em seus 
documentos pessoais. O procedimento de 
reconhecimento de paternidade e a emissão 
da certidão de nascimento são gratuitos para 
quem não tem condições de pagamento.

2007 1.031

2008 1.575

2009 1.456

2010 1.133

2011 1.286

2012 1.458

2013 1.798

2014 1.753

2015 1.612

2016 1.167 (até setembro)

Total 13.102 (10 anos) 

REcoNhEcImENToS DE 
PaTERNIDaDE No ESPíRITo SaNTo
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IRIB reúne 350 pessoas para debater 
o registro eletrônico imobiliário
Realizado em Salvador, na Bahia, 43ª edição do Encontro dos Oficiais de 
Registro de Imóveis do Brasil focou desafios da atividade registral brasileira

Participantes do 43º Encontro Estadual do IRIB, realizado na cidade de Salvador, na Bahia
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alvador (BA) - O Hotel Deville Prime, 
em Salvador, foi palco da 43ª edição do 
Encontro dos Oficiais de Registro de 

Imóveis do Brasil. Promovido entre os dias 
26 e 30 de setembro, o evento contou com a 
participação de 350 congressistas, entre eles 
notários, registradores, juristas, funcionários 
de cartórios, advogados, estudantes, além de 
outros interessados no Direito Registral Imo-
biliário, que se reuniram para discutir o regis-
tro eletrônico de imóveis, tema considerado 
de extrema relevância para a classe registral 
imobiliária brasileira, em especial aos regis-
tradores do Estado da Bahia.

A solenidade de abertura foi marcada pela 
assinatura do acordo de cooperação técnica 
entre o Instituto de Registro Imobiliário do 
Brasil (IRIB) e a Secretaria do Patrimônio da 
União, que tem como objeto a formulação e 
implementação de medidas que busquem o 
aperfeiçoamento da gestão sobre o registro 
dos imóveis públicos federais, de forma a apri-
morar e modernizar os canais de integração e 
de compartilhamento de dados sobre imóveis 
da União constantes nos Registros Públicos 
e no cadastro da SPU. Assinaram o acordo o 
presidente do IRIB, João Pedro Lamana Paiva 
e o secretário do Patrimônio da União, Gui-
lherme Estrada Rodrigues.

Após as assinaturas, o presidente do IRIB 
ressaltou que a missão do IRIB é buscar a 
união de interesses e de ações em torno do 
registro eletrônico de imóveis. “Ainda há um 
caminho a ser percorrido, mas hoje as institui-
ções estão unidas no propósito de modernizar 
e concentrar a prestação dos serviços regis-
trais imobiliários em todo o País, por meio de 
plataformas de serviços eletrônicos comparti-
lhados. Nosso compromisso agora é fazer com 
que todos os estados, sem exceção, estejam no 
mapa brasileiro do registro eletrônico”.

O corregedor geral de Justiça do Estado da 
Bahia, desembargador Osvaldo de Almeida 
Bomfim, deu boas-vindas aos congressistas e 
ressaltou a importância de o evento estar sen-
do realizado no momento em que os cartórios 
baianos estão sendo providos por concurso 
público, que se encontra na etapa final. “O 
Direito Registral Imobiliário ainda é muito 
pouco divulgado, o que aumenta a relevância 
da promoção de um evento inteiramente de-
dicado a essa matéria”.

A primeira apresentação foi o tradicional 
Pinga-Fogo, sessão de perguntas e respostas 
do IRIB que debateu temas como Georrefe-
renciamento, imóveis rurais e urbanos, faixas 
de fronteiras, loteamento e desmembramento, 
certificação de matrícula, regularização fun-
diária, imóveis de fronteiras e condomínios 
foram os assuntos mais discutidos.

Participaram do painel o coordenador do 
Pinga-Fogo e registrador de imóveis em Arau-
cária (PR) e vice-presidente do IRIB para o 
Estado do Paraná, José Augusto Alves Pinto; 
o registrador de imóveis em Bragança Paulista 
(SP) e 1º tesoureiro do IRIB Sérgio Busso; e 
o diretor de Assuntos Legislativos do IRIB e 
registrador de imóveis em Lajeado (RS), Luiz 
Egon Richter. O presidente do IRIB, João Pe-
dro Lamana Paiva, e o desembargador apo-
sentado do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul (TJ-RS) Décio Erpen tam-
bém compuseram a mesa.

A segunda palestra da noite teve como tema 
“A responsabilidade do registrador no proces-
so de dúvida” e foi ministrada pelo advogado 

e desembargador aposentado do TJ-RS, Décio 
Antônio Erpen. Segundo o palestrante “Deve 
ser questionada a autonomia do registrador e 
a persistência do processo de dúvida, que é an-
terior à Carta Maior”.

Décio Erpen ressaltou que é necessário per-
quirir a fundo o caráter das decisões judiciais 
na solução das chamadas dúvidas, inclusive os 
honorários advocatícios que estão sendo im-
postos aos registradores. “Não fica aí a perple-
xidade. O oficial imobiliário Leonardo Bran-
delli entrou em contato conosco para indagar 
se procede a pretensão de terceiro, no sentido 
de responsabilizar o registrador, quando o 
processo de dúvida é rejeitado”, mencionou. 
Para o desembargador, a demora no processo 
de registro também é algo que preocupa. “En-
fim, a classe deve estar preparada para unifor-
mizar o mecanismo de defesa”. 

S

“Ainda há um caminho a 
ser percorrido, mas hoje as 
instituições estão unidas 

no propósito de modernizar 
e concentrar a prestação 

dos serviços registrais 
imobiliários em todo o País, 
por meio de plataformas 
de serviços eletrônicos 

compartilhados”

João Pedro Lamana Paiva, presidente do IRIB

“O Direito Registral 
Imobiliário ainda é muito 
pouco divulgado, o que 

aumenta a relevância da 
promoção de um evento 
inteiramente dedicado a 

essa matéria”

desembargador Osvaldo de Almeida Bomfim, 
corregedor geral da Justiça 

do Estado da Bahia

Painel debate o procedimento de dúvida no Registro de Imóveis, com a participação do 
desembargador aposentado do TJ-RS, Décio Antônio Erpen
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IRIB debate segurança e privacidade de 
dados no serviço eletrônico imobiliário
Segundo dia do evento realizado em Salvador abordou os impactos das 
centrais eletrônicas imobiliárias e os projetos de centralização do Estado

S
Mesa coordena as palestras no 43º do Encontro dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil, promovido pelo IRIB na cidade de Salvador

alvador (BA) - No segundo dia do 43ª 
Encontro dos Oficiais de Registro 
de Imóveis do Brasil, o presidente 

do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 
(IRIB), João Pedro Lamana Paiva, abriu os tra-
balhos com o tema “Registro Eletrônico - Portal 
de Integração dos Registradores de Imóveis do 
Brasil”, destacando as ações da Coordenação 
Nacional das Centrais de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados, órgão vinculado ao Institu-
to, que tem tido uma ação protagonista para a 
união de todas as centrais eletrônicas estaduais. 

“Nesse cenário de constantes mudanças le-
gislativas e regulamentares, que promovem a 
atualização e a modernização das atividades 
registrais brasileiras, muito trabalho tem sido 
exigido do IRIB, para que esse salto para um 
patamar tecnológico superior em nosso cam-
po de atuação seja acompanhado pela catego-
ria nos mais longínquos pontos do território 
nacional. A criação do portal visa à universa-
lização do acesso ao tráfego eletrônico de da-
dos e títulos, além do estabelecimento de pa-
drões de interoperabilidade para a integração 

do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis 
no país”, disse Lamana Paiva, que completou: 
“Esse tema é um compromisso de nossa ges-
tão. Logo após a edição do Provimento nº 47, 
renovamos com a ARISP o Acordo de Coope-
ração Técnica firmado em 2006. Em setembro 
de 2015, promovemos, em parceria com a AB-
DRI, o primeiro o evento brasileiro dedicado 
exclusivamente ao SREI.  Em abril deste ano, 
realizamos o I Workshop para a Implantação 
do Registro Eletrônico”, lembrou o presidente 
do IRIB.
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Luiz Gustavo Leão, representante da Cen-
tral do Distrito Federal, ressaltou que o re-
gistro eletrônico é uma grande oportunidade 
para os registradores demonstrarem o quanto 
são essenciais à segurança jurídica e ao trafego 
imobiliário. Já Flaviano Galhardo, de São Pau-
lo, falou sobre as vantagens e as desvantagens 
do modelo das centrais estudais. “Fica mui-
to difícil conseguir um serviço uniforme em 
todo o território nacional, o que nos obriga 
a aceitar as diferenças locais, que são muitas, 
entre elas, as formas de acesso ou de pagamen-
to. Esse, então, é um dos pontos negativos, 
mas o trabalho da Coordenação Nacional está 
no rumo certo, amenizando as nuances. Por 
outro lado, a vantagem do Provimento nº 47, 
em primeiro lugar, foi a reafirmação do Poder 
Judiciário como ente competente para norma-
tizar o registro eletrônico, isso foi muito im-
portante. Outro avanço foi que, com a edição 
do provimento, nós efetivamente demos início 
aos trabalhos”.

O segundo tema debatido no dia abordou 
o Registro Eletrônico de Imóveis, em palestra 
do desembargador do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP), Luís Paulo Aliende Ribeiro. 
Participou, como debatedor. Para o expositor, 
a privacidade de dados torna-se ainda mais 
importante quando os bancos de dados são 
públicos e de natureza obrigatória. No caso do 
Registro de Imóveis, as informações pessoais 
são colhidas pelo registrador, que se torna 
responsável pela sua custódia. “O Brasil deve 
assegurar aos seus cidadãos o direito de pro-
teção aos dados de caráter pessoal e que estão 
sujeitos a tratamentos”, diz o palestrante.

Já Renato Monteiro, professor de Direito 
Digital e especialista em Proteção de Dados, 
destacou que, infelizmente, o Brasil tem um 
baixo nível de leis, quando se trata de proteção 
de dados.  “Também não temos definições so-
bre dados pessoais e públicos, tudo são dados. 
Isso é algo que ainda está em discussão em 
nosso País e que tem gerado muita polêmica”, 
diz. Segundo o professor, há muita diferença 
entre a proteção de dados pessoais e a seguran-
ça da informação. Esta última implica em con-
fidencialidade, integridade e disponibilidade.

“O Brasil deve assegurar 
aos seus cidadãos o direito 
de proteção aos dados de 

caráter pessoal e que estão 
sujeitos a tratamentos”

Luís Paulo Aliende Ribeiro, 
desembargador do TJ-SP

“Não temos definições sobre 
dados pessoais e públicos, 
tudo são dados. Isso é algo 

que ainda está em discussão 
em nosso País e que tem 
gerado muita polêmica”

Renato Monteiro, professor de Direito Digital 
e especialista em Proteção de Dados

Flauzilino Araújo dos Santos, 1º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, aborda o tema 
Publicidade Imobiliária no Registro Eletrônico

o sinteR e o RegistRo imobiliáRio
O terceiro tema debatido abordou o Sistema 

Nacional de Informações Territoriais, instituí-
do pelo Decreto nº 8764/2016, apresentado 
pelo auditor da Receita Federal do Brasil e ge-
rente nacional do Sinter, Luis Orlando Rotelli 
Rezende. Fábio Ribeiro dos Santos, registra-
dor de imóveis de Campos do Jordão e mem-
bro da Comissão do Pensamento Registral 
Imobiliário (CPRI), atuou como debatedor.

Segundo Luis Orlando Rotelli, o Sinter foi 
concebido, inicialmente com a finalidade de 
estancar a lavagem de dinheiro, tendo em vis-
ta que muitos estudos demostram que Brasil 
virou um paraíso fiscal para este tipo de crime. 
No desenvolvimento do projeto, no entanto, o 
Sinter adquiriu uma característica multifina-
litária. “Chegamos em um formato de ferra-
menta, com um potencial enorme de sinergia 
de informações. Saímos da situação de cadas-
tros isolados para uma situação de cadastros 
que conversem entre sim, com riqueza imensa 
de dados”, afirma

De acordo com o palestrante, o Sinter será 
um integrador de informações cadastrais de 
imóveis rurais e urbanos provenientes dos 
municípios, dos estados e dos diversos órgãos 
da União, como as informações notariais e re-
gistrais.

Rezende também listou, em sua apresenta-
ção, o que se pretende com o Sinter: criar um 
mapa parcelário contínuo, sem separação en-
tre cadastro rural e urbano; ter uma referência 
cadastral por meio do Código Imobiliário Na-

cional (uma espécie de CPF do imóvel); inte-
grar vários cadastros em um mapa parcelário, 
com diferentes visões temáticas, mantendo 
cada um sua gestão completamente indepen-
dente, sem afetar a competência de cada ente 
ou órgão público, entre outros.

Fábio Ribeiro dos Santos fez uma análise do 
tema apontando pontos positivos e as possí-
veis dificuldades para a concretização de um 
projeto desse porte. A principal tarefa, no seu 
entendimento, é que todas as camadas do Sin-
ter conversem entre sim. Outra questão a ser 
refletida é quanto ao custo para disponibilizar 
as informações que o sistema vai exigir. “É 
preciso que se defina que tipo de dado será 
acessado pelo Sinter, quem terá esse acesso e 
como se dará o controle social dos dados dis-
poníveis para que não ocorra desvio de utili-
dade das informações”, comentou.
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sistema De RegistRo 
eletRônico De imóveis (sRei)

O juiz substituto em 2º grau do TJSP An-
tônio Carlos Alves Braga abordou o tema e 
a funcionalidade do tema, destacando que o 
assunto é vago e amplo, e que é fundamental 
seu esclarecimento. A palestra foi a quarta do 
dia, que tratou exclusivamente sobre assuntos 
voltados para o registro eletrônico.

Em sua apresentação, o juiz Alves Braga fez 
um paralelo do modelo idealizado entre os 
anos de 2010 e 2012 no Conselho Nacional de 
Justiça e o modelo de hoje, que é o do Provi-
mento nº 47/2015, também do CNJ. “O primei-
ro foi um modelo centralizado, onde havia um 
formato para o registro eletrônico, mas em uma 
concepção em que haveria uma central nacio-
nal, na qual todos se vinculariam, e que não 
impedia a existência das centrais estaduais. Já o 
conceito atual traz um modelo descentralizado, 
que está em andamento, com centrais sendo 
criadas, povoando o mapa do Brasil”, finalizou.

Em seguida, o diretor de Tecnologia e Infor-

mática do IRIB e registrador imobiliário em São 
Paulo, Flauzilino Araújo dos Santos, fez uma 
ampla reflexão sobre o tema “Publicidade Imo-
biliária no Registro Eletrônico”, destacando que 
nova publicidade registral, a publicidade regis-
tral on-line, exige a utilização de meios instru-
mentais vocacionados e estruturalmente orien-
tados para proporcionar a comunicação do 
usuário com o Registro de Imóveis e o conhe-
cimento das situações registrais decorrentes.

Para o palestrante, o conceito de serviços pú-
blicos on-line não se restringe à simples automa-
ção dos processos e disponibilização de serviços 
públicos por meio de serviços on-line na Inter-
net, mas na transformação da maneira com que 
a Administração, por meio das tecnologias da 
informação e comunicação, atinge os seus obje-
tivos para o cumprimento do papel do Estado.

“O Sistema de Registro de Imóveis, como 
parte integrante dessa cadeia de prestação 
de serviços públicos, não pode ficar de fora 
da nova forma de interação digital com seus 
utentes, respondendo de forma positiva ao di-
namismo das mudanças e a complexidade de 
suas expectativas”, afirmou.

a DisRupção Do blockchain
Encerrando o segundo dia do Encontro Na-

cional do IRIB, a palestra A tecnologia “block-
chain” aplicada ao Registro Imobiliário, foi mi-
nistrada pelo consultor em sistemas de grande 
porte e especialista em desenvolvimento web, 
Walker de Alencar, que fez uma abordagem 
do tema desde a concepção básica até a pre-
visão de como pode funcionar cada etapa de 
construção dos blocos para garantir confiabi-
lidade nas operações. A “blockchain”, segundo 
o palestrante, é uma corrente de blocos e tem 
esse nome basicamente porque faz referencia 
ao bloco anterior, permitindo que a pessoa te-
nha rastreabilidade de ponta a ponta.

Como a tecnologia é um banco de dados 
distribuído, faz toda a diferença na forma de 
sua aplicação. “Hoje, cada cartório tem sua 
base de informações, e alguns deles já estão 
integrados em centrais de serviços eletrôni-
cos. Isso é um modelo centralizado, cada um 
centraliza sua informação e tenta estabelecer 
comunicação com outro”, disse o palestrante. 
Com as centrais de serviços compartilhados 
estão sendo desenvolvido um modelo de in-
tercâmbio das informações que passam a ser 
encaminhadas para as centrais, o que permite 
uma conexão entre uma e outra plataforma, 
facilitando a comunicação entre todos os car-
tórios. Nesse contexto, a blockchain pode ser 
uma ferramenta útil.

Walker de Alencar acrescentou, entretanto, 
que, no modelo distribuído, a informação fica 
mais dispersa, porque todos passam a ter da-

dos atualizados e sincronizados, mas somente 
quem tem a chave, pública e privada, consegue 
ter acesso e manipular a informação de cada 
dado, referente à sua carteira. “Estou aqui para 
desmistificar o receio que os registradores têm 
com relação à tecnologia, pois muito tem se fa-
lado em como a “blockchain” é disruptiva e de 
como ela pode, possivelmente, eliminar a pro-
fissão”, disse. Em sua opinião, registrador deve 
inverter esse pensamento e pode utilizar essa 
tecnologia para agregar valor à sua atividade.

Ao final, o debatedor Valdiram Cassimiro 
apresentou sugestões preliminares da utilização 
prática da tecnologia blockchain no Sistema de 
Registro Eletrônico de Imóveis, ressaltando que 
deveria ser objeto de estudo pelo Comitê Ges-
tor da Coordenação Nacional das Centrais de 
Serviços Eletrônicos Compartilhados.

“O Sistema de Registro 
de Imóveis, como parte 
integrante dessa cadeia 
de prestação de serviços 
públicos, não pode ficar 

de fora da nova forma de 
interação digital com seus 

utentes, respondendo 
de forma positiva ao 

dinamismo das mudanças 
e a complexidade de suas 

expectativas”

Flauzilino Araújo dos Santos, 
registrador de imóveis em São Paulo (SP)

“É preciso que se defina que 
tipo de dado será acessado 
pelo Sinter, quem terá esse 

acesso e como se dará o 
controle social dos dados 
disponíveis para que não 
ocorra desvio de utilidade 

das informações”

Fábio Ribeiro dos Santos, registrador 
de imóveis de Campos do Jordão (SP)

O desembargador do TJ-SP, Antônio Carlos 
Alves Braga, fala sobre a construção das 
plataformas de integração dos registros 
públicos

A disrupção do Blockchain foi abordada pelo 
consultor em sistemas de grande porte e 
especialista em desenvolvimento web, Walker 
de Alencar
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Supremo Tribunal Federal reconhece 
dupla paternidade no Brasil
Tribunal reconhece direito de que a pessoa tenha em seu documento 
de identificação o registro do pai biológico e do socioafetivo, sem que 
se estabeleça nenhuma hierarquia entre eles

conceito de família se modificou. 
Nos últimos 30 anos, o modelo tra-
dicional sofreu profundas transfor-

mações e deu lugar a outros arranjos familia-
res. Em 2013, entrou em vigor o novo Código 
Civil Brasileiro, reflexo desta mudança com-
portamental da família. No antigo Código, de 
1916, a família legítima era aquela constituída 
pelo casamento formal. Já no novo diploma, 
o conceito abrange as unidades familiares for-
madas por casamento, união estável ou comu-
nidade de qualquer genitor e descendente.

Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu no dia 22 de setembro 
deste ano, por oito votos a dois, a tese de re-
percussão geral, admitida no Recurso Ex-
traordinário nº 898.060-SP, reconhecendo que 

uma pessoa pode ter, em seu documento de 
identificação, o registro do pai biológico e do 
socioafetivo, sem que se estabeleça nenhuma 
hierarquia entre eles.

Na sessão, os ministros aprovaram a seguin-
te tese: “a paternidade socioafetiva, declarada 
ou não em registro público, não impede o re-
conhecimento do vínculo de filiação conco-
mitante baseado na origem biológica, com os 
efeitos jurídicos próprios”.  

Com esta decisão, afirmaram que o pai gené-
tico tem a obrigação de fornecer ao filho sobre-
nome, pensão alimentícia e herança, mesmo 
que outro homem tenha registrado a criança 
e mantenha, com ela, relação de paternidade. 

Segundo o relator da ação, ministro Luiz 
Fux, a decisão também permite que uma pes-

Plenário do STF reconhece o direito da pessoa possuir dois pais no registro: julgamento com importantes reflexos no Direito brasileiro

“A paternidade socioafetiva, 
declarada ou não em registro 

público, não impede o 
reconhecimento do vínculo 
de filiação concomitante 

baseado na origem biológica, 
com os efeitos jurídicos 

próprios”  

o
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“Se o conceito de família não 
pode ser reduzido a modelos 
padronizados, nem é lícita 
a hierarquização entre as 

diversas formas de filiação, 
afigura-se necessário 

contemplar sob o âmbito 
jurídico todas as formas 

pelas quais a parentalidade 
pode se manifestar”

Luiz Fux, ministro do STF

soa inicialmente registrada com o nome do 
pai de criação possa escolher entre manter o 
sobrenome dele, trocá-lo pelo do pai biológico 
ou manter ambos em seu documento de iden-
tidade. Com isso, não há impedimento do re-
conhecimento simultâneo de ambas as formas 
de paternidade – socioafetiva ou biológica –, 
desde que este seja o interesse do filho. 

“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. 
Seguindo Fux, outros setes integrantes do STF 
foram a favor: Rosa Weber, Dias Toffoli, Gil-
mar Mendes, Marco Aurélio Mello, Ricardo 
Lewandowski, Celso de Mello e Cármen Lú-
cia. Divergiram apenas dois ministros: Edson 
Fachin e Teori Zavascki. 

Fachin votou no sentido de que a paterni-
dade socioafetiva prevalece sobre a biológica. 
Ressalvou, no entanto, que isso não impede 
a pessoa de buscar conhecer sua origem ge-
nética, por exames de DNA. “A paternidade 
biológica não gera necessariamente relação 
de paternidade jurídica. No caso, há uma pa-
ternidade socioafetiva que persiste. Como ela 
não pode ser considerada menos importante, 
ela deve ser preservada”, argumentou Teori. 

O caso tem repercussão geral, significando 
que juízes de todo o País deverão seguir todas 
as regras da nova decisão.

pateRniDaDe socioafetiva 
e a multipaRentaliDaDe

A Constituição de 1988 promoveu uma 
verdadeira revolução no campo do Direito de 
Família. Isso aconteceu porque, com o passar 
dos anos, a sociedade evoluiu, e novas formas 
de organização familiar começaram a prolife-
rar. “Se o conceito de família não pode ser re-

Diretor de Relações Internacionais do IBDFam-SP, o professor e jurista Christiano Cassettari 
defende a multiparentalidade como extensão da paternidade socioafeitva

Ministro Luiz Fux, relator da ação apresenta o voto: 
“é o direito que deve servir à pessoa, não o contrário”
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duzido a modelos padronizados, nem é lícita 
a hierarquização entre as diversas formas de 
filiação, afigura-se necessário contemplar sob 
o âmbito jurídico todas as formas pelas quais 
a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) 
pela presunção decorrente do casamento ou 
outras hipóteses legais (como a 15 fecundação 
artificial homóloga ou a inseminação artificial 
heteróloga – art. 1.597, III a V do Código Civil 
de 2002); (ii) pela descendência biológica; ou 
(iii) pela afetividade”, explica o ministro Fux 
na minuta de seu voto.

Para o juiz da 2ª Vara de Registros Públicos 
do Estado de São Paulo, Marcelo Benacchio, 
é um grande avanço no Direito de Família, 
assim como, no Direito Registral. “A Consti-
tuição não faz uma hierarquia entre as entida-
des familiares, desta mesma forma, ela não faz 
uma hierarquia entra a paternidade biológica 
e a paternidade socioafetiva. A decisão trouxe 
um importante avanço no princípio da digni-
dade da pessoa humana”, afirma. 

Esse tema já é amplamente debatido entre 
doutrinadores e especialistas em Direito de 
Família, mesmo assim é pouco explorado na 
questão de seus efeitos. Estes foram os moti-
vos que levaram o diretor de Relações Inter-
nacionais do Instituto Brasileiro de Direito de 
Família de São Paulo (BDFam-SP), Christia-
no Cassettari, a publicar o livro “Multiparen-
talidade e Parentalidade Socioafetiva: Efeitos 
Jurídicos”, que explica as consequências le-
gais dessa forma de parentalidade, já que na 
jurisprudência há inúmeros julgados que re-
conhecem a sua existência, mas nenhum que 
elenque as consequências de se estabelecer tal 
modalidade.

Para Cassetari é possível a coexistência da 
filiação socioafetiva com a biológica, situação 

na qual uma pessoa poderia ter dois pais ou 
duas mães, gerando assim a multiparentalida-
de, caracterizada pela igualdade entre as pa-
ternidades biológica e socioafetiva, sem a exis-
tência de vínculo hierárquico e sobreposição 
de uma a outra, podendo, assim, coexistirem 
harmoniosamente. 

“A multiparentalidade é uma das conse-
quências da parentalidade socioafetiva. A pes-
soa que não possui uma mãe ou um pai bioló-
gico, quando o afetivo entra no Registro Civil 
ela continua no modelo de dupla paternidade. 
Já quando possui um pai biológico e uma mãe 
biológica, o reconhecimento do pai socioafeti-
vo provoca a multiparentalidade, assim passa 
a ter três ou mais responsáveis em seu docu-
mento de identificação”, explicou Cassettari.

Com o advento do Recurso Extraordinário 
nº 898.060-SP, que trouxe igualdade entre os 
dois tipos de paternidade, foram suscitadas 
discussões acerca da universalização dos di-
reitos inerentes aos filhos, independentemen-
te de sua origem. Fato que deu aos pais os 
mesmos deveres e direitos.

Cabe destacar, que após o reconhecimento 
judicial da paternidade socioafetiva, através da 
posse do estado de filiação, surgem os efeitos 
jurídicos decorrentes, pois, prevalece o poder 
do pai e seus deveres decorrentes da lei. Assim, 
assumindo-se a paternidade socioafetiva, assu-
me-se todos os deveres inerentes à paternidade. 

os efeitos juRíDicos
Os efeitos jurídicos da socioafetividade são 

idênticos aos efeitos gerados pela adoção, dis-
postos nos artigos 39 a 52 do ECA, quais se-
jam: a) a declaração do estado de filho afetivo 
afetivo; b) a feitura ou a alteração do registro 
civil de nascimento; c) a adoção do sobrenome 
dos pais afetivos; d) as relações de parentesco 
com os parentes dos pais afetivos; e) a irrevo-
gabilidade da paternidade e da maternidade 
sociológicos; f) a herança entre pais, filhos e 

parentes sociológicos; g) o poder familiar; h) a 
guarda e o sustento do filho ou pagamento de 
alimentos; i) o direito de visitas, entre outros.

“As questões do efeito desse reconhecimen-
to é que são delicados, porque causará uma 
série de deveres. Deveres alimentares e tam-
bém implicações nas questões sucessórias. 
Por isto, insisto na delicadeza dos requisitos a 
serem observados, até porque, se deixar uma 
questão meramente declarativa pode ter abu-
so no exercício desse direito da parentalidade 
socioafetiva”, explica Benacchio. 

O magistrado paulista, ao se referir à obri-
gação alimentar, salienta que o reconhecimen-
to da paternidade gera, para o filho, o direito 
a alimentos, isto é, determina o surgimento de 
obrigação alimentícia do pai para com o filho. 
Por exemplo, na hipótese de a mãe estar sepa-
rada tanto do pai biológico quanto do pai so-
cioafetivo, o filho poderá reclamar alimentos 
tanto a um quanto a outro, de acordo com as 
possibilidades econômicas de cada um.

Nas questões sucessórias, Benacchio se re-
fere a capacidade adquirida para herdar ab 
intestato do pai e dos parentes deste. Isso sig-
nifica que nos casos de multiparentalidade, o 
filho será herdeiro necessário tanto do pai so-
cioafetivo, quanto do pai biológico. Terá duplo 
direito à herança. 

Independentemente dos efeitos jurídicos 
originários da decisão do STF, fato é que a pa-
ternidade responsável certamente está relacio-
nada a dignidade da pessoa humana, eis que 
agrega identidade à pessoa e a auxilia como 
apoio moral, emocional e patrimonial para 
seu desenvolvimento. O afeto, coroado como 
fator determinante da paternidade e formador 
da família, agora ocupa papel de vanguarda na 
doutrina brasileira.

“Quando possui um pai 
biológico e uma mãe 

biológica, o reconhecimento 
do pai socioafetivo provoca 

a multiparentalidade, 
assim passa a ter três ou 

mais responsáveis em seu 
documento de identificação”

Christiano Cassettari, 
advogado e professor de Direito

Marcelo Benacchio, juiz da 2ª Vara de 
Registros Públicos de São Paulo: “a decisão 
trouxe um importante avanço no princípio da 
dignidade da pessoa humana”

“A Constituição não faz 
uma hierarquia entre as 

entidades familiares, desta 
mesma forma, ela não faz 

uma hierarquia entra a 
paternidade biológica e a 
paternidade socioafetiva. 

A decisão trouxe um 
importante avanço no 

princípio da dignidade da 
pessoa humana”

Marcelo Benacchio, juiz de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos de SP
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Paternidade socioafetiva já pode ser 
reconhecida diretamente em cartório

Cinco Estados brasileiros 
já regulamentaram a 
possibilidade do 
registro de paterinidade 
socioafetiva diretamente 
no Registro Civil

a
certidão de nascimento é o primeiro 
passo para o pleno exercício da cidada-
nia. Ela comprova sua existência, seu 

local e data de nascimento. Também contém o 
nome dos pais e avós. Sem esse documento, os 
cidadãos ficam privados de seus direitos mais 
fundamentais.

Já a filiação socioafetiva, porém, independe 
da realização de registro, bastando a conso-
lidação do vínculo afetivo entre as partes ao 
longo do tempo, como costuma ocorrer nos 
casos de posse do estado de filho. 

Deste modo, alguns Tribunais de Justiça já 

regulamentaram o reconhecimento espontâ-
neo da paternidade socioafetiva diretamente 
perante o Registro Civil de Pessoas Naturais, 
independentemente de declaração judicial. 
A regulamentação já existe, por exemplo, 
no âmbito dos Tribunais de Justiça dos Es-
tados do Maranhão (Provimento 21/2013), 
Pernambuco (Provimento 9/2013), Ceará 
(Portaria 15/2013), Santa Catarina (Provi-
mento 11/2014) e Amazonas (Provimento 
234/2014).

As normas estaduais vão de acordo à ma-
nifestação vencedora do STF no caso que 

reconheceu a multiparentalidade. “É impe-
rioso o reconhecimento, para todos os fins 
de direito, dos vínculos parentais de origem 
afetiva e biológica, a fim de prover a mais 
completa e adequada tutela aos sujeitos en-
volvidos. Na doutrina brasileira, encontra-se 
a valiosa conclusão de Maria Berenice Dias, 
in verbis: “não mais se pode dizer que alguém 
só pode ter um pai e uma mãe. Agora é possí-
vel que pessoas tenham vários pais”, escreveu 
Luiz Fux.

“Identificada a pluriparentalidade, é ne-
cessário reconhecer a existência de múltiplos 

Maranhão
Provimento nº 

21/2013

Pernambuco
Provimento 
nº 09/2013

Ceará
Provimento 
nº 15/2013

Santa Catarina
Provimento nº 11/2014

Amazonas
Provimento nº 234/2014
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vínculos de filiação. Todos os pais devem assu-
mir os encargos decorrentes do poder familiar, 
sendo que o filho desfruta de direitos com re-
lação a todos. Não só no âmbito do direito das 
famílias, mas também em sede sucessória. (...) 
Tanto é este o caminho que já há a possibilida-
de da inclusão do sobrenome do padrasto no 
registro do enteado” (Manual de Direito das 

tema. Elaborado pelo então corregedor geral 
de Justiça em exercício, desembargador Jones 
Figueirêdo, e publicado no dia 3 de dezembro 
de 2013, o Provimento de nº 009/2013, pas-
sou a permitir o reconhecimento voluntário 
de paternidade socioafetiva e seu registro em 
cartório de Registro Civil.

Na sequência, o Estado do Ceará passou 
a autorizar o reconhecimento da paternida-
de socioafetiva em Cartório de Registro Ci-
vil, mediante a aprovação do Provimento nº 
15/2013, assinado pelo então corregedor ge-
ral, desembargador Francisco Sales Neto. A 
Corregedoria levou em consideração o texto 
constitucional, que ampliou o conceito de fa-
mília, contemplando o princípio de igualdade 
da filiação. 

Ainda em 2013, o Estado do Maranhão 
editou o Provimento nº 21/2013, último ato 
assinado pelo desembargador Cleones Cunha 
como corregedor geral da Justiça. Entre suas 
considerações para embasar o provimento, o 
desembargador recorreu à ampliação do con-
ceito de família previsto na Constituição, que 
prevê a contemplação do “princípio de igual-
dade da filiação, através da inserção de novos 
valores, calcando-se no princípio da afetivida-
de e da dignidade da pessoa humana”. O corre-
gedor-geral ressaltou ainda que há grande nú-
mero de crianças e de adultos sem paternidade 
registral estabelecida, embora tenham relação 
de paternidade socioafetiva já consolidada.

Esse foi o mesmo motivo que levou o en-
tão corregedor geral de Justiça do Estado do 

“Tem uma pessoa que 
tem afeto à disposição 
e que quer reconhecer 
espontaneamente um 

filho. A Corregedoria está 
reconhecendo esse pai de 
criação. O laço afetivo não 
pode ser deixado de lado 
pensando apenas no lado 

sanguíneo daquele pai 
biológico que, muitas vezes, 
não reconhece nem convive 

com o filho”

Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 
desembargador do TJ-AM Desembargador Jones Figueiredo Alves, do TJ-PE, inovou ao editar o primeiro Provimento que 

permitiu o registro de paternidade socioafetiva diretamente em Cartório

O juiz de Direito da 7ª Vara da Família de Manaus, Gildo Alves de Carvalho Filho, coordena vara 
especializada em casos de paternidade socioafetiva no Amazonas

Famílias. 6ª. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 370). 
Tem-se, com isso, a solução necessária ante 
os princípios constitucionais da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III) e da paternidade 
responsável (art. 226, § 7º)”, completou.

Ainda antes da manifestação final do Su-
premo, o Estado de Pernambuco havia sido o 
primeiro a aprovar um Provimento relativo ao 
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Amazonas, desembargador Flávio Humberto 
Pascarelli Lopes, a elaborar o Provimento nº 
234/2014, que também permitiu o registro so-
cioafeitvo direto no Cartório de Registro Civil. 
“Tem uma pessoa que tem afeto à disposição 
e que quer reconhecer espontaneamente um 
filho. A Corregedoria está reconhecendo esse 
pai de criação. O laço afetivo não pode ser dei-
xado de lado pensando apenas no lado sanguí-
neo daquele pai biológico que, muitas vezes, 
não reconhece nem convive com o filho”, disse 
na época da edição da norma.

O juiz de Direito da 7ª Vara da Família, Gil-
do Alves de Carvalho Filho, pontua que esse 
processo veio consolidar uma situação que 
de fato já vinha acontecendo no meio social, 
onde juízes já vinham garantindo a parenta-
lidade socioafetiva com repercussão no Re-
gistro Civil. “Essa iniciativa foi bem recebida 
no Estado do Amazonas, principalmente, na 
questão social. Muitas famílias já estavam en-
volvidas nessa realidade e só precisavam de 
uma oportunidade para consolidá-la”. 

Em 2014, o Estado de Santa Catarina editou 
o Provimento nº 11/2014. O documento foi 
assinado pelo então vice-corregedor, desem-
bargador Ricardo Orofino da Luz Fontes. A 
solicitação foi apresentada para a Corregedo-
ria do Estado por Otávio Guilherme Marga-
rida, presidente da Associação dos Notários 
e Registradores do Estado de Santa Catarina 
(Anoreg-SC), para que fosse regulamentada 
a possibilidade de registro direto perante as 
serventias extrajudiciais da paternidade ou 

“É difícil falar em facilidade 
e ausência de burocracia 

no Brasil, essa frase 
não combina na minha 
opinião com o nosso 

País. Aparentemente, um 
Provimento do CNJ seria mais 

ágio do que uma Lei, até 
porque um projeto teria que 
ser discutido na Câmara e no 

Senado”

Christiano Cassettari, 
advogado e professor de Direito

Otávio Margarida, da Anoreg-SC: “contamos com a sensibilidade dos membros do órgão 
fiscalizador, que acataram a grande maioria das sugestões da classe”

maternidade socioafetiva. 
“Entendendo a relevância do tema para a 

sociedade e imbuído do espírito público que 
deve nortear o exercício da atividade notarial 
e registral, provocamos a CGJ/SC a editar re-
ferido provimento, apontando as questões re-
levantes que deveriam ser tratadas na norma 
técnica, e contamos com a sensibilidade dos 
membros do órgão fiscalizador, que acataram 
a grande maioria das sugestões da classe, tor-
nando-se este provimento referência em todo 
País”, explicou Otávio Margarida. O Provi-
mento, que é o mais atualizado sobre o tema, 
baseou-se principalmente no princípio da 
igualdade da filiação, contemplado pela Cons-
tituição Federal. 

O Estado de São Paulo ainda não possui 
um Provimento que regulamente o reconheci-
mento espontâneo da paternidade socioafeti-
va. Marcelo Benacchio, juiz da 2ª Vara de Re-
gistros Públicos, Marcelo Benacchio, explicou 
como tem sido o posicionamento do órgão 
correcional sobre o assunto. “O entendimen-
to que tenho aplicado é que as duas estão no 
mesmo grau, não haveria, por exemplo, uma 
hierarquia entre elas. A paternidade biológica 
não estaria acima da socioafetiva. Esses casos 
de convivência entre os dois modos de paren-
talidade serão cada vez mais comuns”, disse.

O magistrado da 2ª Vara paulista reforça a 
necessidade de que o tema deve ser padroni-
zado nacionalmente. “Acho que será necessá-
ria uma padronização, até porque, não pode 
ter uma diferença nos requisitos entre os esta-

dos. Insisto que é um ponto muito delicado, o 
que temos de mais próximo nos dias de hoje é 
a adoção e pela disposição do Código Civil ela 
tem que ser judicial, então talvez fosse neces-
sária uma mudança legislativa para se estabe-
lecer exatamente quais são os requisitos e prin-
cipalmente quais são os poderes do Oficial de 
Registro Civil para examinar os casos”, explica.

Christiano Cassetari, advogado especia-
lista em Direito de Família, defende que em 
relação a paternidade socioafetiva, caberá ao 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ditar as 
regras para que todos os cartórios do País pas-
sem a emitir documentos com dois nomes de 
pai ou mãe. “É difícil falar em facilidade e au-
sência de burocracia no Brasil, essa frase não 
combina na minha opinião com o nosso País. 
Aparentemente, um Provimento do CNJ seria 
mais ágil do que uma Lei, até porque um pro-
jeto teria que ser discutido na Câmara e no Se-
nado”, afirma Christiano Cassetaria, advogado 
especialista em Direito de Família.

Marcelo Benacchio destaca que a possibili-
dade do registro de paternidade socioafetiva 
contribuiria com a diminuição do número 
de crianças sem o nome do pai no registro de 
nascimento. “A própria legislação já prevê isso 
há muitos anos. Existe uma preocupação do 
Direito que ninguém fique com a paternida-
de sem registro. Agora sem dúvida o aumen-
to das possibilidades vai reduzir, visto que, se 
você abre uma nova maneira haverá um nú-
mero menor de pessoas sem o registro civil da 
paternidade ou maternidade.
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omumente alguns negócios jurídi-
cos imobiliários apresentam a figura 
do anuente ou interveniente, ou seja, 

pessoa que compra e vende seu imóvel sem a 
devida formalização da transação na forma do 
artigo 208 combinado com artigo 1.245 do Có-
digo Civil, ou seja, escritura pública precedida 
do registro imobiliário. Sobre este sujeito recai, 
via de regra, a obrigação tributária de pagamen-
to do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, 
quando constatado que houve compra e reven-
da do imóvel, mesmo sem o competente regis-
tro imobiliário e a transmissão da propriedade.

Historicamente, o ITBI surgiu no direito bra-
sileiro com a publicação do Alvará 3, de junho 
de 1809, com a denominação de imposto da 
SISA, cuja primeira previsão constitucional sur-
giu na Carta de 1891, como sendo de competên-
cia dos Estados o imposto sobre transmissão de 
propriedade. Em 1988, a Constituição Federal 
trouxe redação atual vigente, a qual atribui aos 
Estados e Distrito Federal a competência para 
a instituição do imposto de transmissão causa 
mortis (art. 155, I), e aos Municípios a compe-
tência para a instituição do imposto de trans-
missão de bens imóveis inter vivos (art. 156, II).

A regulamentação, como não poderia deixar 
de ser, está inicialmente prevista no Código Tri-
butário Nacional, que prevê a matéria em seus 
artigos 35 e seguintes, delimitando, também, 
sua hipótese de incidência e seu fato gerador: 
Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, 
sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos 
a eles relativos tem como fato gerador:
I - a transmissão, a qualquer título, da proprieda-
de ou do domínio útil de bens imóveis por nature-
za ou por acessão física, como definidos na lei civil;
II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;
III - a cessão de direitos relativos às transmissões 
referidas nos incisos I e II.

Neste aspecto, o CTN delimita o fato gera-
dor do tributo como sendo a transmissão da 
propriedade, o que se dará de acordo com a lei 
civil. Há se observar que o CTN tem caráter de 
lei complementar naquilo que foi recepcionado 
pela atual Constituição Federal.

Em análise do dispositivo tributário acima 
mencionado, o qual reporta à legislação civil 
como complementação do seu conceito, temos 
que a transmissão da propriedade é conferida 
com o registro imobiliário, na forma do artigo 
1.245 do Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade 
mediante o registro do título translativo no Regis-
tro de Imóveis.
§1º Enquanto não se registrar o título transla-
tivo, o alienante continua a ser havido como 
dono do imóvel.

A lei civil prescreve que a propriedade imóvel 
somente será transmitida mediante o registro 
do título translativo, o qual se dá no cartório 
de registro geral de imóveis e, ato contínuo, 
reafirma que “enquanto não se registrar o títu-
lo translativo, o alienante continua a ser havido 
como dono do imóvel”.

Questiona-se: Não havendo transmissão da 
propriedade na forma da lei civil, ou seja, regis-
tro do título translativo, como pode haver o fato 
gerador do tributo e sua consequente cobrança 
para o anuente?

Neste sentido e comungando de entendi-
mento jurídico análogo, já decidiu o Superior 
Tribunal de Justiça sobre situação idêntica, cuja 
ementa descrevemos abaixo:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. FATO 
GERADOR. CTN, ART 35 E CÓDIGO CIVIL, 
ARTS. 530, I E 860, PARÁGRAFO ÚNICO. RE-
GISTRO IMOBILIÁRIO. (RECURSO ORDINÁ-
RIO EM MS Nº 10.650 – DISTRITO FEDERAL)
1. O fato gerador do imposto de transmissão 
de bens imóveis ocorre com a transferência 
efetiva da propriedade ou do domínio útil, na 
conformidade da lei civil, com o registro no 
cartório imobiliário.
2. A cobrança do ITBI sem obediência dessa for-
malidade ofende o ordenamento jurídico em vigor.
3. Recurso ordinário conhecido e provido.
Em outra a oportunidade, o STJ convalida o 
entendimento supra, afirmando categorica-
mente qual seu entendimento sobre o assunto, 
em voto proferido pelo então Ministro daquela 
Corte Luiz Fux:
AGRAVO REGIMENTA. TRIBUTÁRIO. ITBI. 
FATO GERADOR. CONTRATO DE PRO-

MESSA DE COMPRA E VENDA. REISILIA-
ÇÃO CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. 
1. A jurisprudência do STJ assentou o entendi-
mento de que o fato gerado do ITBI é o registro 
imobiliário da transmissão da propriedade do 
bem imóvel. Somente após o registro incide a 
exação. 2. Não incide ITBI sobre o registro 
imobiliário de escritura de resilição de pro-
messa de compra e veda, contrato preliminar 
que poderá ou não se concretizar em contra-
to definitivo. 3. Agravo regimental desprovido. 
(STJ – AGRg no Ag: 448245; DF 2002/0050066-
8, Relator Ministro Luiz Fux. Data de Julga-
mento: 21/11/2002, T1 – PRIMEIRA TUR-
MA, Data da Publicação: DJ 09/12/2002, p. 
309. RDDT vol. 89 p. 238 RNDJ. Vol 38 p. 35).

De outra maneira não deve ser o entendimen-
to dos operadores do direito. Ora, se o compro-
missário ou cessionário de determinado imóvel 
não goza das garantias e direitos conferidos 
pelo registro e consequente aquisição dos direi-
tos reais a eles relativos (possibilidade de hipo-
teca, proteção contra credores do atual titular 
do direito real de propriedade, financiamento 
imobiliário, dentre outros), não nos parece con-
forme que seja devedor do tributo que sequer 
fato gerador existiu, atribuindo a ele o ônus do 
pagamento sem o bônus dos benefícios legais.

No mesmo compasso, não cabe ao operador 
do direito instituir obrigação que a lei não o fez, 
promovendo a elasticidade de um entendimento 
a fim de tributar em demasia, repetimos, de tri-
buto sem incidência de fato gerador para espécie.

Neste sentido, entendemos que o IBTI tem 
como fato gerador o registro do título transla-
tivo no serviço registral imobiliário, nos temos 
do artigo 35, I do CTN c/c artigo 1.245 do Có-
digo Civil. No caso em estudo, não havendo a 
formalização da transmissão da propriedade 
pelo registro, não há se falar em fato gerador do 
tributo, logo não sendo ele devido.

opinião: ITBI sobre a anuência

c

“Questiona-se: Não havendo 
transmissão da propriedade 
na forma da lei civil, ou seja, 
registro do título translativo, 

como pode haver o fato 
gerador do tributo e sua 

consequente cobrança para 
o anuente?”

“Não cabe ao operador do 
direito instituir obrigação que 
a lei não o fez, promovendo 

a elasticidade de um 
entendimento a fim de tributar 

em demasia, repetimos, de 
tributo sem incidência de fato 

gerador para espécie”

Por Bruno Bittencourt Bittencourt 

Bruno Bittencourt Bittencourt é advogado, 
assessor da Presidência do Sinoreg-ES, 

pós-graduado em direito notarial e registral 
pela Universidade Anhanguera



19Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Breves considerações Sobre os 
Aspectos fiscais na hipótese de 
extinção da sociedade conjugal

1

Por Rodrigo Grobério

[1] Enunciados do I Encontro de Juízes de Varas de Família do Rio de Janeiro, realizado em Nova Friburgo nos dias 30.11.01 a 02.12.01, divulgado pelo 
Aviso nº 58 da Administração do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de janeiro.

Destaca-se que no caso de reposi-
ção, há necessidade de que ela seja 
feita com bens não pertencentes ao 

patrimônio do casal.

 
Quando cada cônjuge fica exatamente 
com 50% do patrimônio, não há inci-
dência de ITCMD, pois não ocorre a 

transmissão de bens, mas simples partilha 
(cada um fica com o que já é seu).

 
Sobre a possibilidade de incidência de 
imposto na partilha de bens, elas fo-
ram bem sintetizadas nos enunciados 

oriundos do I Encontro de Juízes de Varas de 
Família do Rio de Janeiro [1]:

2

3

4

“7.2. Na partilha onde um dos cônjuges recebe 
quinhão superior à sua meação ideal sem com-
pensação de qualquer espécie, o imposto sobre 
a doação é devido ao Estado, devendo o valor 
ser apurado administrativamente.
7.3. Na partilha onde um dos cônjuges rece-
be quinhão superior à sua meação ideal, com 
compensação de qualquer espécie, o imposto 
de reposição é devido ao Município, deven-
do o valor ser apurado administrativamente.
7.4. Na partilha de bens entre cônjuges, se não 
há recebimento em excesso por qualquer deles, 
não há imposto a ser recolhido.”

5

Na hipótese de extinção da sociedade 
conjugal, os bens que um dos cônjuges 
receber além da meação na partilha 

só serão tributados pelo ITBI se houver repo-
sição, transformando a transmissão em one-
rosa. Não havendo reposição, a transmissão 
ocorre, mas de forma gratuita, existindo, por-
tanto, fato gerador de outro tributo, o ITCMD.
 

Geralmente, as fazendas têm entendido 
que a reposição acontece quando o côn-
juge que ficou com o excesso se  com-

promete a pagar, ao outro, valor equivalente à di-
ferença verificada. Considerando que a reposi-
ção implica transferência de propriedade a título 
oneroso, o imposto, se devido, é de competên-
cia municipal - e não de competência estadual.

Rodrigo Grobério Borba é advogado
OAB/ES 11.017

rodrigo@agvadvocacia.adv.br
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novo Código de Processo Civil (Lei nº 
13.105, de 16.3.2015), seguindo a ten-
dência em ascensão da desjudiciali-

zação de procedimentos, que ganhou ênfase a 
partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, 
conhecida como emenda da reforma do Judi-
ciário, introduziu na ordem jurídica brasileira, 
de forma opcional ao jurisdicionado, o insti-
tuto da usucapião extrajudicial processada 
perante o Registro de Imóveis, nos termos do 
artigo 1.071 do novo Código de Processo Civil 
que acrescentou o artigo 216-A ao texto da Lei 
nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos). 

A ideia embrionária de retirar do Poder 
Judiciário a sobrecarga de processos, compar-
tilhando com os notários e registradores os 
procedimentos que poderiam, com seguran-
ça, ser por eles praticados na via extrajudicial, 
poder-se-ia dizer que começou a tomar forma 
quando da promulgação da Lei Federal nº 
9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciá-
ria de bens imóveis no país. 

Com a entrada em vigor dessa lei, passou- 
-se a “executar” a dívida pelo não pagamento 
das parcelas de financiamento imobiliário me-
diante o procedimento notificatório do artigo 
26 da mencionada lei. Por ele, o mutuário é 
notificado a pagar a dívida em 15 dias e, não 
sendo feito o pagamento, estará autorizada a 
emissão, contra o devedor, de certidão de sua 

constituição em mora e, uma vez comprova-
do o pagamento do imposto de transmissão, 
realiza-se a averbação da consolidação da pro-
priedade imobiliária em nome do credor. Ou 
seja, se depois de notificado, o devedor-fidu-
ciante não pagar a dívida, perderá a pretensão 
real de aquisição do imóvel, assim como o 
credor-fiduciário se tornará o proprietário do 
imóvel objeto da garantia, operando-se, tudo 
isso, no âmbito administrativo, sem a necessi-
dade de ingresso em juízo. 

Assim também ocorreu com a retificação 
de área, como procedimento administrati-
vo previsto nos artigos 212 e 213 da Lei nº 
6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), com a 
redação dada pela Lei nº 10.931/ 2004, a qual 
pode ser procedida diretamente no Registro 
de Imóveis. 

Outro destaque nesse sentido surgiu com 
a possibilidade de realizarem-se separações 
e divórcios na via extrajudicial, assim como 
inventários e partilhas de bens, os quais pas-
saram a operar-se mediante escritura pública 
nos tabelionatos de notas, na forma da Lei 
Federal nº 11.441/2007 e regulamentação pela 
excelente Resolução nº 35/2007 do Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ. Aqui cabe enfatizar 
que a Resolução do CNJ foi o que permitiu aos 
notários e registradores a tranquila, inequívo-
ca e harmônica aplicação dos novos institutos 

no exercício de suas funções delegadas, tudo 
em consonância com os ditames da legislação 
notarial e registral. 

O procedimento de usucapião extrajudi-
cial em muito se assemelha ao procedimento 
de retificação de área de que trata o inciso II 
do artigo 213 da Lei nº 6.015/1973, o qual, 
da mesma forma, poderá ser facultativamen-
te processado perante o Registro de Imóveis. 
Entretanto, ao contrário deste último, as re-
gras concernentes à obtenção da anuência dos 
titulares de direitos reais sobre o imóvel, ou 
seus confrontantes, bem como os eventuais 

Usucapião Extrajudicial e o 
silêncio como discordância

o

“Dessa forma, nossa 
esperança é de que os 

rigorismos do texto legal 
sejam superados por uma 
regulamentação, através 
da Corregedoria Nacional 
do CNJ, que seja plena de 

razoabilidade e proporcione 
a eficácia reclamada pela 

norma”

Por João Pedro Lamana Paiva



21Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

detentores de outros direitos registrados ou 
averbados na matrícula do imóvel usucapien-
do, não preveem que, caso haja necessidade de 
notifica-los, a sua não manifestação no prazo 
de 15 dias acarretará a presunção da anuência. 

Portanto, em uma época em que se busca, 
cada vez mais, desonerar o Judiciário, aprovar 
o texto legislativo que prevê nos parágrafos 
2º e 6º do artigo 216-A (acrescido à Lei nº 
6.015/1973 pelo artigo 1.071 do CPC), o no-
víssimo e incoerente “instituto jurídico” da 
“discordância tácita” foi um retrocesso que 
fez com que todos os esforços para elaborar e 
aprovar a usucapião extrajudicial caíssem por 
terra, uma vez que, invariavelmente, após o 
insucesso na via extrajudicial, o procedimento 
terminará por ser remetido ao Poder Judiciá-
rio, única e exclusivamente em razão do silên-
cio do notificado. 

Para os profissionais que têm intimidade 
com a atividade notarial e registral e dela se 
valem para solucionar as questões de seus re-
presentados, tais como engenheiros, advoga-
dos, corretores imobiliários e, especialmente, 
para os próprios notários e registradores, não 
há argumento jurídico que sustente a necessi-
dade de não aplicar para o procedimento de 
usucapião extrajudicial o que, no mais das ve-
zes, é praticado no Direito: a interpretação do 
silêncio como concordância. 

Enfim, condicionar a anuência à expressa 
manifestação do notificado significa inviabi-
lizar o sucesso do procedimento extrajudicial 
de usucapião e, dessa forma, caminhar na 
contramão do âmago da vontade do legisla-
dor da supracitada Emenda Constitucional nº 
45/2004, uma vez que, nesses termos, a maio-
ria das usucapiões, embora iniciem na via ex-
trajudicial, desembocarão no mar aberto do 
Poder Judiciário, tornando, dessa forma, inó-
cuos todos os esforços até aqui empreendidos, 
com esmero e afi nco, pelos registradores de 
todo o Brasil. 

O projeto do novo CPC foi iniciado no 
Senado (PLS 166/2010) e teve sua redação 
aprovada em 15 de dezembro de 2010, sem 
nele contemplar o procedimento da usuca-
pião extrajudicial. Quando o PLS 166/2010 foi 
para a Câmara dos Deputados para tramita-
ção, foi posto em votação o substitutivo SCD 
8.046/2010, em cujo teor havia a inclusão do 
procedimento de reconhecimento extrajudi-
cial da usucapião, além de outras alterações. 
No texto aprovado pela Câmara era previs-
to que, decorrido o prazo após a notificação 
sem impugnação dos titulares de direito real 
ou dos confinantes/confrontantes/lindeiros e 
estando em ordem os demais documentos, o 
oficial procederia ao registro da aquisição do 
imóvel em nome do requerente. Ou seja, pre-

via a interpretação do silêncio como concor-
dância, conforme redação original destacada 
abaixo: 

Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a 
assinatura de algum confinante, titular de 
domínio ou de direito real, este será notifica-
do pelo oficial de registro de imóveis compe-
tente, para manifestar-se em quinze dias; a 
notificação pode ser feita pessoalmente, pelo 
próprio oficial registrador, ou pelo correio, 
com aviso de recebimento. 

Parágrafo 6º. Transcorrido o prazo da 
última diligência notificatória sem qual-
quer impugnação e achando-se em ordem a 
documentação, o oficial de registro de imó-
veis registrará a aquisição do imóvel com as 
descrições apresentadas, sendo permitida a 
abertura de matrícula, se for o caso. 

As alterações feitas pelo Senado, quando 
da revisão do texto substitutivo, assim, retira-
ram a eficácia do instituto ao recepcionar as 
alterações propostas pelo Parecer 954/2014 da 
Comissão Temporária do Código de Processo 
Civil, a qual alterou o texto para fazer constar 
que o silêncio dos titulares de direito real so-
bre o imóvel importaria sua discordância. Em 
17 de dezembro de 2014, a redação final foi 
votada e aprovada no plenário pelo Senado, 
consolidando o texto do novo CPC contendo 
as disposições que determinam que o silêncio 
deva ser interpretado como discordância, ape-
sar dos ingentes esforços das entidades repre-
sentativas de registradores imobiliários – IRIB 
e ARISP – no sentido de propor sua modifica-
ção antes da votação do texto final. 

No momento, estamos acompanhando o 
trabalho que vem sendo desenvolvido pela 
Corregedoria Nacional do CNJ visando à re-
gulamentação da matéria, no plano infra-le-
gal, por meio de provimento, cuja minuta está 
submetida à consulta pública (http://www. 
cnj.jus.br/poder-judiciario/consultas-pu-
blicas/regulamentacao-do-procedimen-
to-de- -usucapiao-extrajudicial). O texto 
contou com a contribuição de registradores e 
notários, num esforço para promover a efeti-

vação desse importante instrumento que não 
apenas proporcionará o acesso ao direito de 
propriedade a grande parte da população, mas 
também promoverá a regularização de signifi 
cativo número de imóveis atualmente na in-
formalidade em todo o país. 

Entretanto, a redação dada ao texto legal, 
no sentido de que a ausência de vênia expres-
sa discordância, conforme referido no § 2º do 
art. 216-A da Lei de Registros Públicos, além 
de contrariar todo o arcabouço jurídico bra-
sileiro, fará com que o novo instituto da usu-
capião extrajudicial perca enormemente a sua 
eficácia. 

No ordenamento jurídico pátrio, o silêncio, 
como regra processual, importa revelia. Uma 
vez oportunizado o contraditório e presente o 
princípio da boa-fé objetiva, o silêncio presu-
me anuência, como já consagrava no brocardo 
latino “qui tacit consentire videtur”. 

Além disso, é extremamente questionável a 
exigência de anuência expressa dos proprie-
tários tabulares, dos titulares de direitos reais 
e de outros direitos registrados ou averbados 
na matrícula, não somente em relação ao 
imóvel usucapiendo, mas também em relação 
ao imóvel lindeiro, o que, com toda a vênia, 
parece-nos um excesso de direito que, como 
tal, terminará por promover injustiça, como 
já diziam os romanos: “summum jus summa 
injuria”. 

Dessa forma, nossa esperança é de que os 
rigorismos do texto legal sejam superados por 
uma regulamentação, através da Corregedoria 
Nacional do CNJ, que seja plena de razoabilida-
de e proporcione a eficácia reclamada pela nor-
ma, fazendo com que a usucapião extrajudicial 
venha a se tornar viável, sirva como efetivo 
instrumento de desburocratização e de alívio à 
pesada carga processual com que lida o Poder 
Judiciário, sob pena de que, nessa hipótese, a al-
mejada desjudicialização não seja efetivamente 
alcançada, pois só estaremos deslocando o iní-
cio do processamento para o Registro de Imó-
veis, que, na sequência, terminará por reenviar 
os interessados ao caminho da jurisdição, em 
atenção ao que dispõe o § 10 do art. 216-A da 
Lei de Registro Públicos.

João Pedro Lamana Paiva é presidente do 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – 
IRIB, vice-presidente do Colégio Registral do 
RS, oficial titular do Registro de Imóveis da 1ª 
Zona de Porto Alegre e membro da Academia 
Brasileira de Direito Registral Imobiliário. Este 
artigo foi concluído em setembro de 2016.
Artigo originalmente publicado na Revista 
do Conselho dos Tribunais de Justiça – 
Setembro/2016

 “Para os profissionais que 
têm intimidade com a 

atividade notarial e registral 
(...), não há argumento 
jurídico que sustente a 

necessidade de não aplicar 
para o procedimento de 
usucapião extrajudicial”
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Fundo de apoio ao Registro civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen

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 JULHO/2016, aprovando o ressar-
cimento 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$ 59.070,10 
(cinquenta e nove mil, setenta reais e dez cen-
tavos) em aplicação CDB na agência 076 do 
Banestes. 

Vitória, 01 de setembro de 2016.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

Demonstrativo mês de agosto de 2016

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  584.652,24
Saldo em caixa mês anterior  6.829,84
Portaria 008/2016   2.704,07
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES  281.000,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   875.186,15
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil   753.346,81 
2 – Repasse de Contribuição Sindical   28.385,06 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 387,00 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.693,04 
4.1 - 2% referente depósito entre 20/07 a 31/07 120,98 
5 – Repasse à AMAGES 11.685,04 
5.1 – 2% referente depósito entre 20/07 a 31/07 120,98 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 008/2016 2.704,07 
  
SALDO LÍQUIDO  (808.442,98) 66.743,17
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (58.465,22)
C.a – 10% referente depósito entre 20/07 a 31/07  (604,88)
SALDO  7.673,07
Recebimentos entre 19/08 a 31/08  7.042,60
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  14.715,67
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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, correspondentes 
ao mês de AGOSTO/2016, aprovando o res-
sarcimento dos Atos Gratuitos Praticados pe-
los 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$ 50.889,12 
(cinquenta mil, oitocentos e oitenta e nove 
reais e doze centavos) em aplicação CDB na 
agência 076 do Banestes. 

Vitória, 03 de outubro de 2016.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

Demonstrativo mês de setembro de 2016

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  501.848,60
Saldo em caixa mês anterior  14.715,67
Portaria 009/2016   2.142,77
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES  330.003,86
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   848.710,90
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil   745.675,59 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  28.772,67 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 405,00 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 10.036,97 
4.1 - 2% referente depósito entre 19/08 a 31/08 140,85 
5 – Repasse à AMAGES 10.027,97 
5.1 – 2% referente depósito entre 19/08 a 31/08 140,85 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 009/2016 2.142,77 
  
SALDO LÍQUIDO  (797.342,67)  51.368,23
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (50.184,86)
C.a – 10% referente depósito entre 19/08 a 31/08  (704,26)
SALDO  479,11
Recebimentos entre 20/09 a 30/09  9.039,05
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  9.518,16
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Certidões Online
É simples, rápido, prático e muito mais econômico

www.registrocivil.org.br

O Portal Oficial dos Cartórios

Solicite pela internet, direto 
no Portal Oficial dos Cartórios 
(www.registrocivil.org.br)

Receba em sua casa, em seu e-mail 
ou retire no cartório mais próximo.

Compartilhe essa ideia:
www.facebook.com/registrocivilorg

Melhores práticas, tecnologias e 
serviços ao cidadão brasileiro


