
1Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Direito Notarial 
e Registral

Revista de

Ano II – no 20 – dezembro de 2016

do Espírito Santo

STF decide que Protesto 
de certidões de Dívida 
Ativa é constitucional
Pág 10

Cartórios 
de Pessoas 
Jurídicas do 
ES agilizarão 
a abertura 
de empresas 
no Brasil
Provimento nº 11/2016 
da CGJ-ES insere os 
cartórios capixabas em 
convênio com a Receita 
Federal. Prazo para 
constituição, alteração e 
baixa de empresas cairá 
de 150 dias para cinco 
dias úteis.  
Págs 14 a 20



2 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

ÍNDICE

A Revista de Direito Notarial e Registral do 
Espírito Santo é uma publicação mensal das 
entidades notariais e registrais do Estado do 
Espírito Santo, voltada para os profissionais 
dos serviços notariais e registrais do País, 
juízes, advogados e demais operadores do Di-
reito. O Sinoreg-ES não se responsabiliza pelos 
artigos publicados na revista, cuja opinião ex-
pressa somente as ideias de seus respectivos 
autores. É proibida a reprodução total ou par-
cial dos textos sem autorização do Sinoreg-ES.

Endereço: Av. Carlos Moreira Lima, 81 – Bento 
Ferreira – Vitória (ES) – Cep: 29050-653

Fone: (27) 3314-5111 /
URL: www.sinoreg-es.org.br 

Presidente
Fernando Brandão Coelho Vieira
presidencia@sinoreg-es.org.br 

1º Vice-Presidente
Marcio Valory Silveira

1vice@sinoreg-es.org.br
2º Vice-Presidente 
Rodrigo Reis Cyrino

cartorioreis@gmail.com
 1º Secretário

Milson Fernandes Paulin
1secretario@sinoreg-es.org.br

2º Secretário
Moises Barbosa de Souza Filho
2secretario@sinoreg-es.org.br

1º Tesoureiro 
Roberto Willian de Oliveira Ruy
1tesoureiro@sinoreg-es.org.br

2º Tesoureiro 
Arione Stanislau dos Passos

2tesoureiro@sinoreg-es.org.br
Diretor de Relações Institucionais 

Helvécio Duia Castello
relacoesinstitucionais@sinoreg-es.org.br

Diretor de Registro de Imóveis 
Bruno Santolin Cipriano

registroimoveis@sinoreg-es.org.br
Diretor de Protestos de Títulos

Rogério Lugon Valladão
protesto@sinoreg-es.org.br

Diretor de Registro de Título 
e Documentos Pessoas Jurídicas

Franklin Monteiro Estrela
rtd@sinoreg-es.org.br

Diretor Tabelionato de Notas
Gerusa Corteletti Ronconi
notas@sinoreg-es.org.br

Diretor de Registro Civil das Pessoas Naturais
Jerferson Miranda

rcpn@sinoreg-es.org.br 

CONSELHO FISCAL
conselhofiscal@sinoreg-es.org.br

Evandro Sarlo Antonio 
Domingos Matias Andreon

Jullius Cesar Wyatt 
Suplentes 

Wallace Cardoso da Hora
Rodrigo Sarlo Antonio

Valter Ribeiro de Campos

CONSELHO DE ÉTICA
conselhoetica@sinoreg-es.org.br
Humberto Manoel Passos Beiriz

Henrique Deps
Alzira Maria Viana 

Suplentes 
Landri Paula de Lima 

Maria Conceição Leal de Souza 
Marcio Oliva Romaguera

Jornalista Responsável: 
Alexandre Lacerda Nascimento

Reportagens: Alexandre Lacerda Nascimento, 
Vivian Candido

Colaboração: 
Bruno Bittencourt, Elaine Viana 

e Sylvia Costa Milan Veiga

Sugestões de Artigos e Matérias: 
elaine@sinoreg-es.org.br / 

alexlacerda@hotmail.com / (27) 3314-5111

Impressão e CTP
JS Gráfica e Editora

Telefax: (11) 4044-4495
E-mail: js@jsgrafica.com.br
URL: www.jsgrafica.com.br

Projeto Gráfico e Diagramação
Mister White

SINOREG ES
Casamento gay cresce 5 vezes mais que 
entre homem e mulher, diz IBGE

13

aNOREG ES
Sinoreg-ES entrega primeiras certidões 
de nascimento do Projeto Identidade 
Cidadã

8

aNOREG ES
Incra divulga Ofício Circular sobre 
prazos de Georreferenciamento

9

CNB ES
Cartórios do Espírito Santo são 
condecorados em Prêmio Nacional de 
Qualidade 2016

20

SINOREG ES
MPF-ES e PGF-ES firmam parceria 
para acesso à Central de Informações 
do Registro Civil

22

IEPTB-ES
CNJ destaca bons resultados do TJ-ES 
no Relatório Justiça em Números

11

SINOREG ES
Fundo de Apoio ao Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Espírito 
Santo – Farpen

23

SINOREG ES
“Me sinto honrado pelo apoio de todos 
os colegas”

5

IEPTB-ES
STF decide que Protesto de certidões 
de Dívida Ativa é constitucional

10

SINOREG ES
Márcio Valory é eleito presidente do 
Sinoreg-ES para o biênio 2017/2018

4

7 IEPTB-ES
Confraternização do IEPTB-ES e 
Sinoreg-ES tem recorde de inscritos

aNOREG ES
Cartórios de Pessoas Jurídicas 
do ES agilizarão a abertura 
de empresas no Brasil

14

12 aNOREG ES
“Cartórios de notas e de registro são 
verdadeiras oficinas da segurança 
jurídica”



3Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

EDITORIaL

hegamos ao fim do segundo mandato como presidente do Sinoreg-ES, cujo mis-
ter me foi delegado por meio do voto e com muita satisfação e orgulho liderei a 
classe notarial e registral por quase quatro anos.

Entre altos e baixos, passamos por momentos de muita dificuldade, arrocho financei-
ro, crise políticas e econômica nacional e a baixa arrecadação do Farpen.

Tivemos também nossas glórias e vitórias. Concluímos projetos importantes para a 
categoria. Abrimos diálogo constante com o Poder Público de maneira geral. Nos apro-
ximamos da Corregedoria e da classe política demonstrando a importância de nossa 
atividade para a pacificação social. Enfatizamos nossa coexistência com o Poder Judi-
ciário como órgãos capazes de fazer com excelência aquilo que os afoga. Somos partes 
integrantes do projeto de desjudicialiação e com muita maestria e competência dos pro-
fissionais, tabeliães e registradores, conseguimos alcançar a máxima credibilidade da 
sociedade, com procedimentos céleres, confiáveis e eficazes.

No campo pessoal, certamente me tornei uma pessoa melhor e mais madura ao en-
carar tantos desafios. Vi de perto o que é administrar tantos interesses, nem sempre 
coesos, mas prezando sempre pelo diálogo, pela consensualidade e pelo bem comum.

Me despeço com sensação de missão cumprida. Continuarei a fazer parte da vida 
sindical, contribuindo para a classe, mas agora como peça assessória e coadjuvante da 
próxima administração, a qual, desde logo, desejo sucesso, sabedoria, saúde e prosperi-
dade para aquele que exercerá a nobre função de liderança do Sinoreg-ES.

Desejo a todos um excelente final de ano. Um Natal rodeado de amor, saúde e família 
e um ano repleto de novas realizações. 

Fraternal abraço,

Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente do Sinoreg-ES

Missão cumprida à 
frente do Sindicato

Fernando Brandão 
Coelho Vieira, 
presidente do Sinoreg-ES

“Somos partes 
integrantes do projeto de 

desjudicialiação e com muita 
maestria e competência dos 

profissionais, tabeliães e 
registradores, conseguimos 

alcançar a máxima 
credibilidade da sociedade, 

com procedimentos céleres, 
confiáveis e eficazes”

C
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Márcio Valory é eleito presidente 
do Sinoreg-ES para o biênio 2017/2018
Pleito contou com a participação de grande número de notários e 
registradores capixabas em votos presenciais ou por correspondência

Por Elaine Viana

s associados do Sindicato dos Notá-
rios e Registradores do Estado do Es-
pírito Santo (Sinoreg-ES) elegeram 

no dia 26 de novembro a nova diretoria que 
irá representá-los nos próximos dois anos. 
Apesar de apresentar chapa única, o processo 
eleitoral contou com a participação de car-
torários de todas as regiões do Estado. Para 
aqueles que não puderam comparecer, o voto 
foi enviado através de correspondência.

Ao todo, 90 votos válidos foram registrados 
(76 por correspondência e 14 presenciais) em 
Assembleia Geral. Composta por 25 nomes, 
sendo 13 aos cargos de direção e 12 aos conse-
lhos Fiscal e de Ética (incluindo os suplentes), 
a nova diretoria eleita tomará posse para o 
biênio 2017/2018 no próximo dia 2 de janeiro.

A nova diretoria é uma combinação de no-
vos membros com outros eleitos no mandato 
anterior (Biênio 2015/2016). De acordo com o 
presidente eleito, Márcio Valory Silveira, a fi-
nalidade é trazer novo fôlego às reivindicações 
da categoria. “É uma mistura de renovação e 
continuidade”, conclui. Integrantes da chapa eleita por unanimidade para conduzir o Sinoreg-ES pelo próximo biênio

“É uma mistura de renovação e continuidade”

Márcio Valory Silveira, presidente eleito do Sinoreg-ES

Diretoria
Presidente: Márcio Valory Silveira
1° Vice-presidente: Arione Stanislau dos Passos 
2° Vice-presidente: Milson Fernandes Paulin
1° Secretário(a): Fernando Brandão Coelho Vieira
2° Secretário(a):  Jeferson Miranda
1° Tesoureiro(a):  Roberto Willian de Oliveira Ruy
2° Tesoureiro(a):  Rogério Lugon Valladão
Diretor Relações Institucionais: Helvécio Duia Castello
Diretor de Registro de Imóveis:  Silvio dos Santos Neto
Diretor de Protesto de Títulos:  Evandro Sarlo Antônio
Diretor de Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas:  
Etelvina Abreu do Valle Ribeiro
Diretor Tabelionato de Notas:  Rodrigo Reis Cyrino
Diretor de Registro Civil das Pessoas Naturais:  Márcio Oliva Romaguera

Conheça a Diretoria eleita no Sinoreg-ES

Conselho De ÉtiCa
Efetivo:  Eleutério Conrado Paste
Efetivo:  Nelisa Galante de Melo Santos
Efetivo:  Henrique Deps
Suplente:  Bruno Santolin Cipriano
Suplente:  Natalia Bastos Bechepeche Antar
Suplente:  Marcelo Pessoa Cavalcante

Conselho FisCal
Efetivo:  Domingos Matias Andreon
Efetivo:  Jullius Cesar Wyatt
Efetivo:  Humberto Manoel Passos Beiriz
Suplente:   Moises Barbosa de Sousa Filho
Suplente:  Cintia Vieira Petronetto
Suplente:  Rubens Pimentel Filho

O



5Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

N
atural de Alegre, Márcio Valory Silvei-
ra, eleito presidente do Sindicato dos 
Notários e Registradores do Estado 

do Espírito Santo (Sinoreg-ES) para o próximo 
biênio nasceu no dia 4 de agosto de 1954. É ca-
sado, tem duas filhas e três netos, é apreciador 
de bons vinhos e colecionador de livros. 

Titular do Cartório de Registro Civil e Ta-
belionato de Alegre (ES) desde 1985, Márcio 
iniciou sua atuação na atividade em 1973, 
como escrevente auxiliar. Este foi o primei-
ro passo para anos mais tarde, ter fascinação 
pelas melhorias cartorárias e viesse a ser um 
dos fundadores do Sinoreg-ES. Lutar pelos in-
teresses dos titulares, desenvolvendo projetos 
e articulando melhorias são os objetivos do 
Oficial que mais uma vez se coloca à frente 
do Sinoreg-ES. Com excelente articulação e 
vasta experiência no segmento, Márcio Valory 
Silveira está de braços abertos para receber 
colegas capacitados que agreguem valor ao 
Sindicato capixaba.

RDNR - Quais são seus principais planos 
para a próxima gestão do Sinoreg-ES?
Márcio Valory Silveira - Dar continuidade 
aos trabalhos positivos já realizados por ou-
tras gestões, dentre os principais e dar forças 
ao Projeto de Lei do Farpen. Trazer para o 
registro civil a expedição da Carteira de Iden-
tidade na Certidão de Nascimento e a Co-
municação das vendas de veículos junto ao 
Detran/ES, demostrar aos novos concursados 
os pontos positivos da filiação ao Sinoreg/ES, 

assim como promover cursos de capacitação 
para os mesmos.

RDNR - Como recebeu a indicação para 
presidir o Sindicato nos próximos anos?
Márcio Valory Silveira - Mesmo sabendo da 
tarefa árdua e bem difícil, me sinto honrado 
pelo apoio de todos os colegas, que sempre es-
tiveram ao meu lado, onde vi a necessidade de 
tomar frente e representar a classe de modo 
mais eficiente.

RDNR - Quais os principais desafios para a 
atividade notarial e registral no Estado do 
Espírito Santo?
Márcio Valory Silveira - Promover a capaci-
tação e unir mais a classe. Fazer com que se 
implante no Registro Civil a emissão do CPF 
na Certidão de Nascimento.

RDNR - A nível nacional, como avalia o 
atual estágio da atividade extrajudicial bra-
sileira?
Márcio Valory Silveira - Ainda estamos em 
um processo de evolução da atividade. Atual-
mente podemos destacar as Centrais, uma vez 
que essa iniciativa está aproximando todas as 
Serventias.

RDNR - Qual a importância dos cartórios 
na promoção de uma maior desjudicializa-
ção de atos no Brasil?
Márcio Valory Silveira - Vejo como uma mo-
dernização, trazendo aspectos positivos na ati-
vidade. Podemos destacar a Lei 11441/2007, 
pois a mesma trouxe celeridade aos Inventá-
rios e Divórcios, e assim desacumulou o Poder 
Judiciário, trazendo melhor custo/beneficio 
para as partes usuárias do serviço. 

RDNR - Como avalia a relação dos cartórios 
com o Poder Judiciário capixaba?
Márcio Valory Silveira - Ainda estamos muito 
distantes. Devemos trabalhar para que a apro-
ximação seja sempre mais, colocando a ativi-
dade sempre ao lado do Poder Judiciário, ser-
vido como auxilio nos conflitos do dia-a-dia.

RDNR - Qual a importância do engajamen-

“Me sinto honrado pelo 
apoio de todos os colegas”
Eleito para conduzir o Sinoreg-ES pelo biênio 2017/2018, 
Márcio Valory Silveira fala de seus planos e da importância do 
engajamento institucional de notários e registradores capixabas

“Podemos destacar a Lei 
11441/2007, pois a mesma 

trouxe celeridade aos 
Inventários e Divórcios, e 

assim desacumulou o Poder 
Judiciário, trazendo melhor 

custo/beneficio para as 
partes usuárias do serviço”

“Com o avanço das 
tecnologias e da sociedade 

é preciso que toda a 
atividade seja vinculada 

às suas instituições, 
pois devemos prestar o 
Serviço com qualidade e 

eficiência”

to institucional de notários e registradores 
junto às suas instituições?
Márcio Valory Silveira - É sempre necessá-
ria, pois a atividade é de suma importância 
para a sociedade. Com o avanço das tecnolo-
gias e da sociedade é preciso que toda a ativi-
dade seja vinculada às suas instituições, pois 
devemos prestar o Serviço com qualidade e 
eficiência.
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do TJ-ES, Carlos Henrique Rios do Amaral, 
também foi homenageado, porém não pode 
comparecer.

O presidente do SINOREG-ES, Fernando 
Brandão, agradeceu a presença de todos em 
mais um ano de confraternização e união entre 
a classe. “Esse ano queríamos algo mais sofis-
ticado, então, as instituições se uniram para 
fechar o ano com chave de ouro. A festa esta-
va linda, momento em que houve uma sincera 
confraternização entre os presentes”, afirmou.

Para o registrador civil de Iúna, Jeferson Mi-
randa, a confraternização é muito importante. 
“A tradicional festa esse ano deu um passo à 
frente ao reunir delegatários e autoridades”, dis-
se. Rubens Pimentel Filho, Oficial do 1º Ofício 
de Aracruz, elogiou toda a organização. 

“Quero parabenizar o IEPTB-ES e o 
SINOREG-ES, em especial o nosso presidente 
Fernando Brandão e toda a equipe que organi-
zou a confraternização dos colegas notários e 
registradores”, disse.

“A festa contou com a presença de elevadas 
autoridades do Judiciário e Legislativo Esta-

Confraternização promovida pelo IEPTB-ES e o Sinoreg-ES reuniu notários, registradores e 
autoridades no cerimonial Oásis

dual. As homenagens, também merecem o 
nosso aplauso. Por fim, o ponto alto do evento, 
estava no congraçamento da classe, que embo-
ra vivendo desafios, demonstrava alegria e des-
contração”, disse o Oficial de Aracruz.

O IEPTB-ES e o SINOREG-ES desejam um Feliz 
Natal e um Ano Novo cheio de realizações.

Confraternização do IEPTB-ES e 
SINOREg-ES tem recorde de inscritos
Tradicional evento da entidade reuniu notários, registradores 
e autoridades dos poderes constituídos no Espírito Santo

“A festa contou com a 
presença de elevadas 

autoridades do Judiciário 
e Legislativo Estadual. As 
homenagens, também 

merecem o nosso aplauso. 
Por fim, o ponto alto 
do evento, estava no 

congraçamento da classe, 
que embora vivendo 

desafios, demonstrava 
alegria e descontração”

Rubens Pimentel Filho, 
Oficial do 1º Ofício de Aracruz

“Esse ano queríamos algo 
mais sofisticado, então, 
as instituições se uniram 
para fechar o ano com 
chave de ouro. A festa 

estava linda, momento em 
que houve uma sincera 

confraternização entre os 
presentes”

Fernando Brandão, presidente do Sinoreg-ES

Por Elaine Viana

om recorde de participantes, a Con-
fraternização do Instituto de Estudos e 
Protestos de Títulos do Brasil – Seção

Espírito Santo (IEPTB-ES) e do Sindicato dos 
Notários e Registradores do Estado do Espírito 
Santo (SINOREG-ES) foi um sucesso. Os convi-
dados desfrutaram de um ambiente aconchegan-
te e muito elegante. O evento mais uma vez acon-
teceu no Cerimonial Oásis, na cidade de Vitória.

Além dos associados, amigos e parceiros, a 
festa contou com a participação de autorida-
des como o presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Espírito Santo (TJ-ES), Annibal 
de Rezende Lima, dos juízes de Direito, Aldary 
Nunes Júnior e Sayonara Couto Bittencourt, 
dos deputados Estaduais, Esmael Almeida e Da 
Vitória, além do vereador da cidade de Vitória, 
Davi Esmael.

Em um ambiente de total descontração, con-
vidados puderam se deliciar com o coquetel 
preparado especialmente para a ocasião. 

O momento foi também de homenagens. 
Aldary Nunes Júnior e Rodrigo Reis Cyrino 
receberam a Comenda Notarial e Registral, 
como forma de agradecimento pela parceria e 
cumplicidade com a classe. O desembargador 

C
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oventa e sete detentas da Penitenciária 
Feminina de Cariacica (PFC) recebe-
ram novas certidões de nascimento. A 

iniciativa faz parte do projeto Identidade Ci-
dadã no Sistema Prisional, do Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen).

O projeto visa organizar o fluxo de emissão 
e a regularização da documentação de internos 
do sistema prisional de todo o País, para que 
eles tenham acesso a políticas públicas.

A entrega das certidões foi realizada na úl-
tima semana pelo Sindicato dos Notários e 
Registradores do Estado do Espírito Santo (Si-
noreg-ES) ao subsecretário para Assuntos do 
Sistema Penal da Secretaria de Estado da Jus-
tiça (Sejus), Alessandro Ferreira de Souza, à di-
retora da PFC, Mara Lúcia de Paula, e à gerente 
de Reintegração Social e Cidadania da Sejus, 
Maria Jovelina Debona.

Em julho, uma equipe formada por repre-
sentantes do Depen e do Sindicato dos Oficiais 
de Registro Civil de Minas Gerais (Recivil) es-
teve na unidade de Cariacica para um mutirão 
de atendimento às detentas. Os dados de todas 
as internas foram coletados e enviados ao Sino-
reg-ES, que confeccionou as Certidões de Nas-
cimento gratuitamente.

As certidões seguem o padrão mais recente 
implantado pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), impresso em papel de segurança e com 
número de matrícula, mais seguro do que o 
anterior. No total, serão entregues mais de 300 
certidões.

A gerente de Reintegração Social e Cidada-
nia da Sejus, Maria Jovelina Debona, explica 
que a parceria com o Depen e o Sinoreg-ES é 
importante para a Secretaria, pois “a certidão 
é o documento necessário para a viabilização 
dos demais documentos civis que garantem ci-
dadania e possibilitam o acesso à educação, à 
qualificação e ao trabalho”.

O presidente do Sinoreg-ES, Fernando Bran-
dão Coelho Vieira, explica que a parceria com a 
Sejus faz parte do estreitamento das atividades 
dos notários e registradores com o poder públi-
co e com os cidadãos. “Essa colaboração é uma 
forma de entregar aos cidadãos os seus direitos 
e, no caso dos detentos, de facilitar a reinserção 
deles à sociedade. Estamos trabalhando para 
entregar uma nova remessa de certidões”, falou.

iDentiDaDe CiDaDã
O projeto Identidade Cidadã surgiu da expe-
riência “Resgatando a Cidadania”, realizada em 
2013 e 2014 nos presídios de Minas Gerais. O 
Sindicato dos Oficiais de Registro Civil (Re-
civil) atendeu, em dois anos, 129 presídios e 
emitiu 30 mil certidões. Depois, o projeto foi 

Ação do projeto Identidade Cidadã que conta com a participação dos registradores civis capixabas

incorporado pelo Depen, que está expandindo 
a iniciativa para todo o País.

O projeto teve início no Distrito Federal e 
já passou por vários estados como Goiás, Rio 
Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Ja-
neiro.

Fonte: Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Sinoreg-ES entrega primeiras certidões de 
nascimento do Projeto Identidade Cidadã
Parceria com o Sistema Penal da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) 
desenvolve projeto de resgate da cidadania da população carcerária

“A certidão é o documento 
necessário para a 

viabilização dos demais 
documentos civis que 
garantem cidadania e 
possibilitam o acesso à 

educação, à qualificação e 
ao trabalho”

Maria Jovelina Debona, gerente de 
Reintegração Social e Cidadania da Sejus

N

“Essa colaboração é uma 
forma de entregar aos 

cidadãos os seus direitos 
e, no caso dos detentos, 
de facilitar a reinserção 

deles à sociedade. Estamos 
trabalhando para entregar 

uma nova remessa de 
certidões”

Fernando Brandão, presidente do Sinoreg-ES
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erviço Público Federal
Casa Civil da Presidência 
da República

Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA
Superintendência Regional do Espírito Santo
Av. Senador Robert Kennedy, 601, B. São 
Torquato, Vila Velha – ES
Tel: (27) 3185-9075
Ofício Circular nº 556/2016 – Incra/SR(20)F/ES

Vila Velha, 18 de novembro de 2016

AOS OFICIAIS DOS CARTÓRIOS 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ES

Assunto: Prazos do Georreferenciamento de 
acordo com Decreto 4.449/2002 atualizado 
pelo Decreto 7.620/2011.

Senhor Registrador,
Em 2001, foi promulgada a Lei Federal 10.267 
que, entre outros assuntos, alterou a Lei de 
Registros Públicos (Lei 6.015/73), introdu-
zindo a exigência do georreferenciamento dos 
imóveis rurais bem como a certificação de não 
sobreposição desses imóveis emitida pelo IN-
CRA. Com essas alterações, o Art. 176 da Lei 
6015/73, traz o seguinte:

Art. 176 - ...
§ 3º Nos casos de desmembramento, parcela-
mento ou remembramento de imóveis rurais, a 
identificação prevista na alínea a do item 3 do 
inciso II do § 1º será obtida a partir de memo-
rial descritivo, assinado por profissional habili-
tado e com a devida Anotação de Responsabili-
dade Técnica – ART, contendo as coordenadas 
dos vértices definidores dos limites dos imóveis 
rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e com precisão posicional a ser fixa-
da pelo INCRA, garantida a isenção de custos 
financeiros aos proprietários de imóveis rurais 
cuja somatória da área não exceda a quatro 
módulos fiscais.
§ 4º A identificação de que trata o § 3º tornar-se-á 
obrigatória para efetivação de registro, em qual-
quer situação de transferência de imóvel rural, 
nos prazos fixados por ato do Poder Executivo.
§ 5º Nas hipóteses do § 3º, caberá ao Incra 
certificar que a poligonal objeto do memorial 

descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra 
constante de seu cadastro georreferenciado e 
que o memorial atende às exigências técnicas, 
conforme ato normativo próprio. (grifo nosso).

Os prazos de que trata o § 4º, foram estabele-
cidos por meio do Decreto 4.449/02, com as 
alterações trazidas pelos Decretos 5.570/05 
e 7.620/11. Já fazendo a atualização, as datas 
para exigência são as seguintes:

I Área igual ou superior a 5000 ha: 18/01/2004
II Área igual ou superior a 1000 ha: 20/11/2004
III Área igual ou superior a 500 ha: 20/11/2008
IV Área igual ou superior a 250 ha: 20/11/2013
V Área igual ou superior a 100 ha: 20/11/2016
VI Área igual ou superior a 25 ha: 20/11/2019
VII Área inferior a 25 ha: 20/11/2023

Considerando que no dia 20 de novembro de 
2016, passa a vigorar a exigência do georrefe-
renciamento com a certificação emitida pelo 
Incra das matrículas com área igual ou supe-
rior a 100 ha, solicitamos a devida observân-

cia à exigência do § 3º nos atos registrais de 
alienação total ou parcial das matrículas com 
área igual ou superior a esse valor.
Aproveitamos a ocasião para informa-lo que 
desde novembro de 2013, a certificação está 
sendo emitida de forma eletrônica por meio 
do Sistema de Gestão Fundiária do Incra – SI-
GEF, e que todas as certificações podem ter a 
sua autenticidade consultada no mesmo siste-
ma. Além disso, após a devida averbação da 
certificação à margem da matrícula, o Sigef 
está preparado para receber do registrador as 
informações da nova matrícula e do proprie-
tário atualizados. Maiores informações pode-
rão ser obtidas por meio do site sigef.incra.
gov.br ou por meio do Comitê Regional de 
Certificação do Incra/ES: 
sigef.es@vta.incra.gov.br
Atenciosamente

Oscar Oseias de Oliveira
Chefe da Divisão de Ordenamento 

da Estrutura Fundiária
Portaria nº 140-II/2013 – INCRA – SR 20 ES

Incra divulga Ofício Circular sobre 
prazos de georreferenciamento
A partir de 20 de novembro passa a vigorar a exigência do georreferenciamento 
com a certificação das matrículas com área igual ou superior a 100 hectares

S
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Plenário do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) julgou improcedente a A-
ção Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 5135, em que a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) questionou norma que in-
cluiu, no rol dos títulos sujeitos a protesto, as 
Certidões de Dívida Ativa (CDA) da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos municí-
pios e das respectivas autarquias e fundações 
públicas. Por maioria, o Plenário entendeu 
que a utilização do protesto pela Fazenda Pú-
blica para promover a cobrança extrajudicial 
de CDAs e acelerar a recuperação de créditos 
tributários é constitucional e legítima.

O Plenário seguiu o voto do relator, minis-
tro Luís Roberto Barroso, e acolheu também 
sua proposta de tese para o julgamento. A tese 
fixada foi: “O protesto das certidões de dívida 
ativa constitui mecanismo constitucional e le-
gítimo por não restringir de forma despropor-
cional quaisquer direitos fundamentais garan-
tidos aos contribuintes e, assim, não constituir 
sanção política”.

A norma questionada pela CNI é o pará-
grafo único do artigo 1º da Lei 9.492/1997, 
que foi acrescentado pelo artigo 25 da Lei 
12.767/2012 para incluir as CDAs no rol dos 
títulos sujeitos a protesto. De acordo com a lei, 
protesto é o ato formal e solene pelo qual se 
prova a inadimplência e o descumprimento de 
obrigação originada em títulos e outros docu-
mentos de dívida.

O ministro Barroso destacou que a cobran-
ça extrajudicial também não representa viola-
ção do devido processo legal, como alegou a 
CNI. Segundo ele, o fato de existir uma via de 
cobrança judicial da dívida com a Fazenda Pú-
blica não significa que seja a única via admi-
tida para a recuperação de créditos tributários 
ou que deva ser exclusiva. “O fato de haver o 
protesto não impede o devedor, o contribuin-
te, de questionar judicialmente a dívida ou a 
legitimidade do próprio protesto”, afirmou.

O julgamento da matéria teve início na ses-
são do dia 3 de novembro. Na ocasião, além 
do relator, votaram pela improcedência da 
ação os ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, 
Luiz Fux e Dias Toffoli. Já os ministros Edson 
Fachin e Marco Aurélio divergiram do relator 
e votaram no sentido da procedência do pedi-
do. O julgamento foi retomando nesta quar-
ta-feira (9) com o voto do ministro Ricardo 
Lewandowski, que se alinhou à divergência. 
Ele seguiu o entendimento segundo o qual o 
protesto de CDAs representa sanção política, 
viola o devido processo legal e o direito de 

STF decide que Protesto de certidões 
de Dívida Ativa é constitucional
Plenário entendeu que a utilização do instrumento pela 
Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial de CDAs 
e acelerar a recuperação de créditos tributários é legítimo

“O fato de haver o protesto 
não impede o devedor, o 

contribuinte, de questionar 
judicialmente a dívida ou 
a legitimidade do próprio 

protesto”

Luís Roberto Barroso, ministro do STF

O

O ministro do STF Luís Roberto Barroso 
defendeu a legitimidade do protesto de CDAs

Plenário do STF fixou tese a respeito da constitucionalidade do protesto de CDAs
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Tese fixada pelo STF: 
“O protesto das certidões 
de dívida ativa constitui 

mecanismo constitucional 
e legítimo por não restringir 
de forma desproporcional 

quaisquer direitos 
fundamentais garantidos aos 
contribuintes e, assim, não 
constituir sanção política”

ampla defesa do contribuinte. Para o ministro 
Lewandowski, o protesto é um ato unilateral 
da administração, sem qualquer participação 
do contribuinte e tem como único objetivo 
constranger o devedor.

Contudo, prevaleceu o entendimento de 
que o protesto de CDAs não configura sanção 
política, porque não restringe de forma des-
proporcional direitos fundamentais assegura-
dos aos contribuintes. Em seu voto, proferido 
na semana passada, o relator salientou que 
essa modalidade de cobrança é menos invasi-
va que a ação judicial de execução fiscal, que 
permite a penhora de bens e o bloqueio de 
recursos nas contas de contribuintes inadim-
plentes.

O ministro Barroso acrescentou na sessão 
de hoje que o protesto não impede o funcio-
namento de uma empresa e que a possibili-
dade de a Fazenda Pública efetuar a cobrança 
judicial, não representa um impedimento à 
cobrança extrajudicial. O relator destacou que 
a redução do número de cobranças judiciais 
deve fazer parte do esforço de desjudicializa-
ção das execuções fiscais, pois, segundo le-
vantamento do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), cerca de 40% das ações em tramitação 
no País são dessa categoria. Seu voto foi segui-
do nesta quarta-feira pelo ministro Celso de 
Mello e pela presidente do Tribunal, ministra 
Cármen Lúcia.

Conselho Nacional de Justiça desta-
cou em seu site os bons resultados 
obtidos pelo Poder Judiciário do 

Espírito Santo, demonstrados no relatório Jus-
tiça em Números. Em matéria publicada no 
dia 19 de outubro o CNJ ressaltou o fato de 
que o Judiciário capixaba bateu a meta 1 do 
CNJ, ao julgar mais casos do que recebe.

O Poder Judiciário do Espírito Santo cum-
priu a Meta 1 do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), segundo a qual os tribunais devem 
julgar mais processos que os distribuídos du-
rante o ano. Dados divulgados pelo Conselho 
indicam que, em 2015, a Justiça local julgou 
392.931 processos, ao passo que recebeu 
341.874 casos novos.

A Justiça Estadual também está acima da 
média nacional quanto ao tempo para julgar 
processos na justiça comum. Enquanto a mé-
dia nacional para se proferir uma sentença no 
2º grau é de seis meses, no Tribunal de Justiça 
do Espírito Santo (TJES) é de cinco. Nos pro-
cessos de conhecimento em 1º grau, a média 
nacional é de um ano e onze meses, enquanto 
que no estado é de um ano e 9 meses. Quanto 
aos processos de execução em 1º grau, a mé-
dia nacional é de quatro anos e quatro meses, 
enquanto no TJES é de três anos e nove meses.

O relatório do CNJ registra, ainda, que o TJ
-ES tem um Índice de Atendimento à Deman-

da em ascensão desde 2012. O valor registrado 
em 2015 foi de 122,5%, o segundo maior entre 
os tribunais de médio porte. O relatório do 
CNJ aponta também crescimento no Índice 
de Produtividade dos Servidores da Área Ju-
diciária. Houve aumento de 17% no número 
de processos baixados por servidor, chegando 
ao índice de 108 processos por servidor.

O estado registrou, ainda, alta no índice de 
produtividade de juízes e servidores. Cada ma-
gistrado julgou em média 1.146 processos, con-
tra 886 casos novos registrados. Com relação 
aos indicadores por servidor da área judiciária, 
foram baixados 123 processos contra 89 casos 
novos. No ranking do relatório, o TJ-ES ficou 
em oitavo lugar entre os Tribunais de Justiça 
de médio porte do país, que engloba ainda os 
tribunais de Santa Catarina, Bahia, Distrito 
Federal e dos Territórios, Pernambuco, Goiás, 
Ceará, Pará, Mato Grosso e Maranhão.

O CNJ reconheceu e divulgou no relatório 
a comunicação oficial que o TJ-ES fez ao ór-
gão, no sentido de que em função da greve dos 
servidores no período entre outubro de 2015 e 
março de 2016 e de pane nos sistemas internos 
entre dezembro de 2015 e janeiro deste ano, 
o exercício de 2015 foi encerrado sem que os 
processos findos pudessem ser baixados, com 
impacto nos índices de produtividade e pre-
juízo na extração de dados.

CNJ destaca bons resultados do TJ-ES 
no Relatório Justiça em Números

Tribunal capixaba cumpriu a Meta 1 do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), segundo a qual os tribunais devem julgar 
mais processos que os distribuídos durante o ano

O
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aceió (AL) - O Armazém Uzina, no 
centro da cidade de Maceió, em Ala-
goas, foi o palco do encerramento 

em grande estilo do XVIII Congresso de Direi-
to Notarial e de Registro. A noite de gala foi 
aberta pelo discurso do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, 
e encerrada com a cerimônia de premiação do 
12º Prêmio de Qualidade Total da Anoreg/BR, 
em evento promovido pela Associação de Notá-
rios e Registradores do Brasil (Anoreg/BR) em 
parceria com a Associação dos Notários e Re-
gistradores do Estado de Alagoas (Anoreg/AL).

Em seu discurso, o ministro do STF destacou 
a importância da atividade notarial e registral 
para a sociedade. “Cartórios de notas e de re-
gistro são para mim verdadeiras oficinas da se-
gurança jurídica”, disse, para depois completar. 
“Digo em primeiro lugar que se implementa 
nos cartórios um serviço público da maior gra-
dação e, em segundo lugar que nós, servidores, 
lidamos com a coisa alheia e ao fazê-lo deve-
mos ter um cuidado maior do que teríamos se 
tratássemos de coisas particulares”, afirmou.

Em uma fala onde abordou os problemas 
pelos quais o País passa em razão das cons-
tantes crises políticas e de um crescimento po-
pulacional desenfreado, Marco Aurélio Mello 
defendeu os princípios norteadores do Direito 
para que o Brasil possa superar este momento 
conturbado. “Precisamos, no Brasil, afastar as 
alterações do texto constitucional, que é modi-
ficada passo a passo, retirando a estabilidade da 
Constituição Federal”, afirmou.

“A sociedade reclama certeza e estabilidade 
nas relações jurídicas. A sociedade não pode 
viver aos sobressaltos, não pode ser surpreen-
dida a cada passo. É preciso, portanto, que mais 
importante do que aprovar as emendas cons-
titucionais, mais importante do que se aprovar 
novas leis, é que se observe o figurino constitu-
cional e legal, apontou.

Neste escopo, abordou a questão dos rendi-
mentos dos serviços notariais e registrais que 
têm sido constantemente atacados por projetos 
de emendas em tramitação no Congresso Na-
cional. “Não se pode pretender que quem in-
gresse em um cartório, após concurso público, 
simplesmente não tenha presente a busca do 
lucro, na conciliação de receitas e despesas”, 
disse o ministro. “Claro que precisamos achar 
os melhores custos dos trabalhos a serem de-
senvolvidos, mas não podemos também adotar 
uma postura de preconceitos e potencializar 
faixas de receitas que às vezes podem causar 
certas surpresas aos desavisados”, afirmou.

Outro aspecto criticado pelo ministro se deu 
em razão das constantes instituições de percen-
tuais dos emolumentos dos cartórios destina-
dos a órgãos externos. “Surge no Congresso 
Nacional um costume que merece ser afastado 
do cenário jurídico. As caronas sucessivamente 

tomadas por certas associações ou órgãos do 
poder público no que é recebido e auferido pe-
los cartórios. O que se verifica aqui é uma ver-
dadeira distorção. Essas situações precisam ser 
afastadas. E precisam ser afastadas pelo próprio 
Judiciário”, disse.

Ao falar sobre os principais valores que de-
vem reger a atuação de servidores que atuam 
no Poder Judiciário, o ministro do STF desta-
cou que “nós que estamos a personificar o Es-
tado juiz, precisamos buscar a partir de nossa 
formação técnica e humanística, a conciliação 
de três valores: a Lei, o Direito e a Justiça, sendo 
alvo maior da nossa atuação, o implemento da 
própria justiça”, afirmou.

Ministro Marco Aurélio Mello em discurso realizado no encerramento do Congresso da Anoreg-BR 
em Maceió (AL)

“Cartórios de notas e de registro são 
verdadeiras oficinas da segurança jurídica”
Em discurso de encerramento do Congresso da Anoreg/BR, ministro Marco 
Aurélio Mello, destaca a importância da atividade extrajudicial para a sociedade

“Digo em primeiro lugar que 
se implementa nos cartórios 
um serviço público da maior 

gradação e, em segundo 
lugar que nós, servidores, 
lidamos com a coisa alheia 
e ao fazê-lo devemos ter 
um cuidado maior do que 

teríamos se tratássemos de 
coisas particulares”

“Não se pode pretender 
que quem ingresse em um 

cartório, após concurso 
público, simplesmente não 

tenha presente a busca 
do lucro, na conciliação de 

receitas e despesas”

M
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“Surge no Congresso 
Nacional um costume que 
merece ser afastado do 

cenário jurídico. As caronas 
sucessivamente tomadas 
por certas associações ou 

órgãos do poder público no 
que é recebido e auferido 

pelos cartórios”

Em seguida, o ministro abordou as garantias 
previstas pela Constituição Federal, como o 
principio da legalidade, da segurança jurídica, 
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada. Diante desta situação, criticou 
a posição da revisão de normas editadas que 
previam situações já pré-constituídas. “Nós 
verificamos também, nos últimos tempos, que 
se marchou de forma até mesmo acirrada para 
a realização de concursos públicos nos cartó-
rios, inclusive desconhecendo certas situações 
jurídicas já constituídas, chegando até mesmo 
a dizer que o prazo de estaria contemplado”, 
disse. “É preciso que certos quadros sejam se-
dimentados pela passagem do tempo”, afirmou.

Ao concluir sua exposição, Marco Aurélio 
Mello destacou a importância do aperfeiçoa-
mento profissional, da realização do Congresso 
Nacional da Anoreg/BR “ocasião propícia para 
se veicular ideias, para uma reflexão, para o 
aprimoramento, sabendo todos que o aprimo-
ramento é infindável, o saber é e será sempre 
uma obra inacabável”, e uma constatação. “O 
Brasil não precisa de mais emendas constitucio-
nais. O Brasil não depende de novas leis, o que o 
Brasil precisa é de homens, principalmente ho-
mens públicos que observem as leis existentes”.

Ao final, o presidente da Anoreg/BR, Rogé-
rio Portugal Bacellar, destacou a importância 
do Congresso promovido pelas entidades. “O 
evento foi produtivo e elucidativo. Obrigado à 
Anoreg/AL pela organização e ao ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Au-
rélio pela participação”, afirmou. O anfitrião, 
Rainey Marinho, presidente da Anoreg/AL, 
também agradeceu aos participantes. “Fico or-
gulhoso por organizar este evento em Alagoas. 
Foi um momento abençoado e só foi possível 
pela presença de todos os congressistas que vie-
ram de todas as partes do País”.

crescimento percentual de casamen-
tos entre pessoas do mesmo sexo foi 
quase cinco vezes maior do que entre 

homens e mulheres em 2015, segundo dados 
das Estatísticas do Registro Civil 2015, divul-
gadas em novembro pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

As uniões entre cônjuges de sexos diferentes 
aumentaram 2,7%, enquanto as entre cônjuges 
do mesmo sexo aumentaram 15,7%, represen-
tando 0,5% do total de casamentos registrados.

Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou a Resolução 175 que determina 
que todos os cartórios habilitem ou celebrem 
casamento civil e conversão da união estável 
em casamento entre pessoas de mesmo sexo. 

Em relação a 2013, as uniões civis entre 
cônjuges do mesmo sexo aumentaram 51,7%. 
Em números absolutos, foram 1.131.707 casa-
mentos entre pessoas de sexos opostos e 5.614 
entre pessoas do mesmo sexo em 2015.

Em 20 estados houve aumento dos regis-
tros civis de casamentos entre 2014 e 2015. 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul tiveram 
crescimento acima de 10%, e o Acre, de 40%. 
Os estados da Paraíba e Sergipe apresentaram 

as maiores reduções, de 7,7% e 6,3% respecti-
vamente.

DivórCios Caem
Com relação aos divórcios, em 2015, houve 
queda no registro de divórcios concedidos em 
primeira instância ou por escrituras extraju-
diciais, passando de 341.181, em 2014, para 
329.025 divórcios. O homem tem em média 
43 anos enquanto a mulher tem 40 anos quan-
do se divorcia no Brasil.

GuarDa CompartilhaDa aumenta
Já a guarda compartilhada cresceu de 7,5%, 
em 2014, para 12,9% em 2015. Esse tipo de 
guarda somente passou a ser a regra em 2014, 
com a Lei 13.058.

mães mais tarDe
Ainda segundo o estudo, as mulheres estão 
sendo mães mais tarde. Em 2005, quase um 
terço (30,9%) dos nascimentos eram de mães 
de 20 a 24 anos. Em 2015, esse percentual foi 
para 25,14%. No mesmo período, houve au-
mento da participação dos nascimentos de 
mães com 30 e 34 anos (20,3%) e 35 a 39 anos 
(10,5%), em 2015.

Casamento gay cresce 
5 vezes mais que entre 
homem e mulher, diz IBgE
Estatísticas do Registro Civil apuram união 
homoafetiva pelo 3º ano. Pesquisa também 
mostra aumento da guarda compartilhada.

O
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Cartórios de Pessoas Jurídicas do ES 
agilizarão a abertura de empresas no Brasil

Provimento nº 11/2016 da CGJ-ES insere os cartórios capixabas 
em convênio com a Receita Federal. Prazo para constituição, 
alteração e baixa de empresas cairá de 150 dias para cinco dias úteis.

randes ideias de negócios surgem a 
todo o momento. Elas se configuram 
como o cerne do desenvolvimento, pois

permitem o crescimento da economia do País 
e também melhoram a vida das pessoas. E para 
facilitar a atividade empreendedora que hoje 
representa 27% do PIB (Produto Interno Bruto) 
no Brasil, os Cartórios de Registros de Títulos 
e Documentos e de Pessoas Jurídicas firmaram 
convênio com a Receita Federal para possibili-
tar a obtenção do Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) em até cinco dias úteis. A no-
vidade, já implantada no Rio de Janeiro e Mi-
nas Gerais, acaba de ser implantada pela Cor-
regedoria Geral do Estado do Espírito Santo 
(CGJ-ES) por meio do Provimento nº 11/2016.

g
Instituída para reduzir o tempo para aber-

tura de empresas no Brasil, a Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Lega-
lização de Empresas e Negócios (RedeSIM), 
criada através da Lei nº 11.598/2007, permite 
a integração de todos os processos dos órgãos 
e entidades responsáveis pelo registro, inscri-
ção, alteração e baixa das empresas, tornando 
o processo de registro jurídico mais ágil. 

O projeto, pioneiro no País, possibilitará que 
o empreendedor realize abertura, alterações 
ou baixas de empresas utilizando a estrutura 
de 2.200 Cartórios de Registro de Títulos e Do-
cumentos e Pessoas Jurídicas distribuídos por 
todo o Brasil, assim como os 27 pontos da Jun-
ta Comercial situados nas capitais brasileiras. 

Até então, os empreendedores deveriam 
comparecer a quatro instâncias diferentes para 
realizar estes atos (Prefeitura, Secretaria da 
Fazenda, Junta Comercial e Receita Federal), 
além dos órgãos de licenciamento conforme o 
segmento de atuação da empresa em um péri-
plo que levava entre 90 e 150 dias. O relatório 
Doing Business, do Banco Mundial, coloca 
atualmente o Brasil na 120º posição quanto as 
normas mais favoráveis de negócios. 

“A RedeSIM é a possibilidade de qualquer 
usuário registrar na serventia de Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas as associações, as 
sociedades, as fundações, as organizações reli-
giosas, os partidos políticos e as empresas in-
dividuais de responsabilidade limitada através 
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“As informações concedidas 
pelos cartórios em parceria 

com a RedeSIM tem 
facilitado o nosso trabalho, 

diminuído o tempo das 
atividades e ainda contribui 
para a manutenção de um 

custo rentável”

Leonardo Nascimento dos Santos, contabilista

“Hoje os cartórios que 
atendem com o sistema 

contam com os 170 
municípios interligados aos 

órgãos de regularização 
e quando as informações 

estão disponíveis no sistema, 
é possível liberar o CNPJ na 

hora”

Alexandre Leal, registrador de Títulos 
e Documentos de Machado (MG)

da Central de Serviços Compartilhados de TD 
e PJ e inclusive ter seu CNPJ sem precisar ir 
a vários lugares”, explica Bruno do Valle Cou-
to Teixeira, Oficial Substituto do 1º Ofício 2ª 
Zona da Serra.

O projeto opera no Rio de Janeiro desde 
2010 no Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas e atende às solicitações de empreen-
dedores de todo o Estado. O Oficial Jalber Lira 
conduz o processo de abertura de empresas e 
desde então percebeu uma melhora significa-
tiva no tempo em que é feita a regularização. 
“A abertura de empresas está mais rápida por-
que evita a duplicidade de exigências e a ida 
do empreendedor em tantos lugares, conside-
rando a integração com a Receita Federal. No 
Estado, o registro para Sociedade Limitada é 
feito em três dias e para Associação entre uma 
e duas semanas”. 

Esse foi o caso de Mariana da Mota Val-
tiero, contadora na Audicent Assessoria Em-
presarial Contábil, que ajuda os empreende-
dores do segmento de prestação de serviços. 
“Os clientes chegam ao nosso escritório com 
a ideia formada de que a abertura de empre-
sas será um processo lento e burocrático, mas 
desde 2010, quando a Audicent atendeu o pri-
meiro cliente pela RedeSIM em um período 
de teste, percebo a satisfação dos empreen-
dedores. Com essa integração, o cliente já sai 
com registro e só precisar aguardar o alvará da 
Prefeitura, que resulta em um período de 15 a 
20 dias para entregarmos a empresa legalmen-
te disponível para funcionamento”. 

Já em Minas Gerais, Leonardo Nascimen-
to dos Santos entende o projeto como uma 
oportunidade de negócio. Trabalha em uma 

contadora da cidade de Machado que antes 
reunia os processos das empresas para leva-las 
à Receita Federal percorrendo uma distância 
de 250 km. “As informações concedidas pelos 
cartórios em parceria com a RedeSIM tem fa-
cilitado o nosso trabalho, diminuído o tempo 
das atividades e ainda contribui para a manu-
tenção de um custo rentável. Assim, o cliente 
economiza e nós temos a oportunidade de 
oferecer um serviço de custo/benefício atrati-
vo para os novos empreendedores”.  

O Oficial Alexandre Leal, do Cartório Re-
gional de Títulos e Documentos e Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas em Machado (MG) 
reforça a importância da iniciativa. “Hoje os 
cartórios que atendem com o sistema contam 
com os 170 municípios interligados aos órgãos 
de regularização e quando as informações es-
tão disponíveis no sistema, é possível liberar 
o CNPJ na hora”. A previsão é que até o fim 
de 2017 existam 831 municípios interligados.  

Em 2015, 10,6 milhões de brasileiros deram 
entrada no processo de abertura de empresas, 
frente aos 9,5 milhões de novos empreende-
dores de 2014, de acordo com o Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), entidade que prepara os micro e pe-
quenos empresários para as criações dos seus 
negócios.

“A RedeSIM foi implantada com o objetivo 
de tornar mais simples e ágil o processo de re-
gistro de empresas e, consequentemente, con-
tribuir com a evolução do ambiente de negó-
cios no País. Sob esta perspectiva trabalhamos 
na integração dos órgãos de administração 
tributária (Receita Federal, Secretaria da Fa-
zenda e Secretaria de Finanças e Desenvolvi-
mento, nas esferas federal, estadual e munici-
pal) e dos órgãos de licenciamento (Vigilância 
Sanitária, Secretaria do Meio Ambiente e o 
Corpo do Bombeiros)”, explica Carlos Nacif, 
gerente de Integração Nacional da RedeSIM 
na Receita Federal.  

“Os documentos para constituição são 
apresentados de forma eletrônica pelo usuário 
à Central que por sua vez distribui para a ser-
ventia da localidade, que faz a análise formal 
dos documentos e informa se os documentos 
estão aptos a registro ou não”, destaca Bruno 
do Valle.

Somente no início deste ano foram feitos 
cerca de 50 mil registros em todo o país, mas a 
expectativa da Receita Federal é de crescimen-
to de 120 mil registros até o fim do mês. Para 

Nacif, o projeto de oferecer atendimento inte-
gral aos cerca de 2,2 mil cartórios de Registro 
de Pessoas Jurídicas no Brasil está próximo de 
se tornar realidade. 

Paulo Rego, presidente do IRTDPJ Brasil 
explica que o sistema facilita a vida do em-
preendedor. “O serviço trabalha na desburo-
cratização do processo e na diminuição do 
tempo para registro jurídico, considerando a 
necessidade de peregrinação por diversas en-
tidades. A partir do momento que você pode 
regularizar tudo em um único lugar, você mi-
nimiza a demora e consegue a linearidade do 
processo”.

O atendimento por meio da RedeSIM já 
está disponível em 16 Estados e pode ser feito 
automaticamente nas Juntas Comerciais. Nas 
redes cartorárias o sistema está disponível em 
dois Estados - Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
sendo responsáveis por 50% e 70% da deman-
da de regularização de empresas da sua região. 
O presidente afirma também que o IRTDPJ 
Brasil está trabalhando para a implantação do 
sistema em território nacional.

Os Estados que ainda não oferecem o sis-
tema estão finalizando a integração junto à 
Receita Federal. As esferas estaduais também 
estão responsáveis por reforçar a divulgação 
do programa para o cidadão em conjunto 
com as associações de classe comerciais. Já os 
cartórios que ainda não se associaram devem 
assinar o termo de adesão disponível no site 
IRTDPJ Brasil (www.irtdpjbrasil.com.br) e 
disponibilizar uma infraestrutura adequada 
para o atendimento. 
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O sistema da RedeSIM terá um módulo 
específico para consulta prévia de en-
dereço, pelo qual se verificará automati-
camente a possibilidade de exercício da 
atividade desejada no local escolhido.
O módulo possibilitará ainda a emissão 
de um alvará provisório para atividades 
de baixo risco, sendo que as vistorias 
prévias referentes a essas atividades 
serão realizadas posteriormente à aber-
tura da empresa, permitindo o funcio-
namento imediato das firmas a serem 
criadas no Brasil. 
Com a RedeSIM, os usuários também 
poderão obter informações e orienta-
ções pela internet ou de forma presen-
cial, a exemplo do acesso a dados de re-
gistro ou inscrição, alteração e baixa de 
empresários e pessoas jurídicas

Fonte: JUCERN e SMPE

Quais empresas podem ser registradas no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos? 

 Código Descrição
 RFB
 122-8 Consórcio Público de Direito Privado
 125-2 Fundação Pública de Direito Privado Federal
 126-0 Fundação Pública de Direito Privado Estadual ou do Distrito Federal
 127-9 Fundação Pública de Direito Privado Municipal
 217-8 Estabelecimento no Brasil de Sociedade Estrangeira
 223-2 Sociedade Simples Pura
 224-0 Sociedade Simples Limitada
 225-9 Sociedade Simples em Nome Coletivo
 226-7 Sociedade Simples em Comandita Simples
 231-3 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples)
 306-9 Fundação Privada
 307-7 Serviço Social Autônomo
 311-5 Entidade de Mediação e Arbitragem
 313-1 Entidade Sindical
 320-4 Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras
 322-0 Organização Religiosa
 326-3 Órgão de Direção Regional de Partido Político
 327-1 Órgão de Direção Local de Partido Político
 330-1 Organização Social (OS)
 399-9 Associação Privada

Carlos Nacif, gerente de Integração Nacional 
da RedeSIM na Receita Federal

RDNR - Qual o objetivo da RedeSIM? 
Carlos Nacif - A RedeSIM foi implantada com 
o objetivo de tornar mais simples e ágil o pro-
cesso de registro de empresas e, consequente-
mente, contribuir com a evolução do ambiente 
de negócios no País. O processo viabilizado 
pela RedeSIM foi totalmente articulado para 
que as entidades que a compõem disponibili-
zem informações em uma central, de forma que 
os órgãos de registro tenham acesso facilmente.

RDNR - O que foi feito para aperfeiçoar o siste-
ma de registro, alteração e baixa de empresas? 
Carlos Nacif - Antigamente, os processos 
eram desestruturados e o cidadão precisava 
ir a diversos órgãos para reunir informações 
e conseguir o seu registro. Para reverter esta 
situação, a Receita Federal desenvolveu um 
projeto com o objetivo de integrar os órgãos 
de administração tributária (Receita Federal, 

Secretaria da Fazenda e Secretaria de Finanças 
e Desenvolvimento, nas esferas federal, esta-
dual e municipal) e os órgãos de licenciamen-
to (Vigilância Sanitária, Secretaria do Meio 
Ambiente e o Corpo de Bombeiros), e dispo-
nibilizá-los em um sistema único que pode ser 
acessado nas Juntas Comerciais ou cartórios, 
de acordo com a integração do Estado, para 
facilitar o processo de registro. 

RDNR - Qual o tempo estipulado para aber-
tura de empresas?
Carlos Nacif - Em média, a abertura de em-
presas no Estado de São Paulo levava de 90 a 
150 dias. Com a integração da RedeSIM a mé-
dia estipulada é de cinco dias úteis em todo o 
território nacional. É importante ressaltar que o 
tempo varia de acordo com a atividade da em-
presa, mas é perceptível uma melhora conside-
rável em todos os segmentos de atuação.  

RedeSIM
Como funciona?

Passo positivo para o registro de empresas no Brasil
Carlos Nacif, gerente de Integração Nacional da RedeSIM na Receita Federal, fala 
sobre a facilitação do processo para a obtenção dos registros empresariais no Brasil
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Linha do Tempo RedeSIM

Amplitude de 
atendimento RedeSIM
Integração nacional

 27 Juntas Comerciais 
 2200 Cartórios de Registro de Títulos 
  e Documentos de Pessoa Jurídica

Fonte: SMPE e IRTDPJBrasil

27 Juntas 
Comerciais

2200 Cartórios de Registro de Títulos 
e Documentos de Pessoa Jurídica

Crescimento do Empreendedorismo 
no Brasil (R$ milhões)

Fonte: SEBRAE
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,3
1,9

2,9
3,4

4,4

5,9

7,0

8,2

9,5

10,6

Se cadastrar na 
Central RTDPJ Brasil 

(www.rtdbrasil.com.br)

O que o empreendedor precisa fazer?

 Seguir os passos 
técnicos disponível na 
ferramenta e gerar um 

protocolo

 Levar o protocolo com 
a documentação no 

cartório

Promulgação da Lei nº 11.598 com normas 
gerais de simplificação e integração do 
processo de registro e legalização de 
empresários e pessoas jurídicas no âmbito 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios.

2007

Lançamento do processo de abertura de 
empresas voltado ao Microempreendedor 
Individual (MEI), com um trâmite especial de 
registro e legalização, e obrigações fiscais e 
tributárias simplificadas.

2009

Integração da RedeSIM no cartório do Rio 
de Janeiro

2010

Integração da RedeSIM disponível em 
Juntas Comerciais dos estados: Acre

2014

Lançamento do Sistema de Registro e 
Licenciamento de Empresas (RLE) com 
consulta de viabilidade de localização da 
empresa e a Licença de Operação dada 
automaticamente para empresas de Baixo 
Risco, sem precisar comparecer aos Órgãos. 
Atualmente funciona apenas em Brasília, 
pois demanda a integração estadual e 
municipal.

2015

Integração sendo realizada nos Estados:

2016

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo 
Goiás
 Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará

Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
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O Excelentíssimo Senhor Desembargador 
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Cor-
regedor Geral da Justiça do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e,
 
CONSIDERANDO a necessidade de facilitar 
o intercâmbio de informações entre os ofícios 
de registro de títulos e documentos e civil de 
pessoas jurídicas, o Poder Judiciário, a Admi-
nistração Pública e o público em geral, para 
eficácia e celeridade da prestação jurisdicional 
e do serviço público;
 
CONSIDERANDO que compete ao Poder 
Judiciário regulamentar o registro público 
eletrônico de títulos e documentos e civil de 
pessoas jurídicas previsto nos arts. 37 a 41 da 
Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009;
 
CONSIDERANDO que compete às Correge-
dorias Gerais da Justiça dos Estados e do Dis-
trito Federal e dos Territórios, no âmbito de 
suas atribuições, estabelecer normas técnicas 
específicas para a concreta prestação dos ser-
viços registrais em meios eletrônicos;
 
CONSIDERANDO o provimento 48/2016 
– CNJ que estabelece diretrizes gerais para o 
sistema de registro eletrônico de títulos e do-
cumentos e civil de pessoas jurídicas e atribui 
à Corregedoria Geral de Justiça dos Estados a 
criação das Centrais de Serviços Eletrônicos 
compartilhados;
 
CONSIDERANDO que o provimento 48/2016 
– CNJ estabelece em seu artigo 3º, § 5º, que as 
centrais de serviços eletrônicos compartilhados 
coordenar-se-ão entre si para que se universali-
ze o acesso ao tráfego eletrônico e se prestem os 
mesmos serviços em todo o País e que a coor-
denação e Integração Nacional será realizada 
pelo IRTDPJBrasil.
 
CONSIDERANDO que a Receita Federal do 
Brasil já inseriu no item 1.24, página 23 do Ma-
nual sobre ECD (Escrituração Contábil Digital) 
a ser transmitida pelo SPED (Sistema Público 
de Escrituração Digital) a necessidade de regis-
tro destes livros digitais nos RCPJs e o caminho 
a ser usado pelo contribuinte, será via Central 
Integradora Nacional Eletrônica dos Cartórios 
de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica.

“1.24. Pessoas Jurídicas Registradas em Cartório
Em relação à autenticação pelos cartórios, deve 
ser utilizado o Módulo de Registro de Livros 
Fiscais para os Cartórios de Títulos e Docu-
mentos e Pessoa Jurídica, para autenticação de 
arquivos da ECD. Para isso, é necessário que 
a empresa registrada em cartório transmita o 
mesmo arquivo da ECD que foi transmitido ao 
Sped para os Cartórios por meio do referido 
módulo. O software referente ao módulo pode 
ser acessado no site www.rtdbrasil.org.br.”
 
CONSIDERANDO que o Tribunal Superior 
Eleitoral na Resolução 23.432 de 16/12/14 e na 
Orientação Técnica ASEPAQ nº 2 de 04/03/15 
criam a obrigatoriedade dos partidos políticos, 
seus diretórios estaduais, municipais, comissões 
provisórias apresentarem seus livros na forma 
ECD/SPED registrados no RCPJ competente
“Resolução nº 23.432, de 16 de dezembro de 
2014 – Brasília – DF
§ 3º O Livro Diário, a que se refere o inciso I 
do caput deste artigo, deverá ser autenticado 
no registro público competente da sede do ór-
gão partidário e conter a assinatura digital do 
profissional de contabilidade habilitado, do pre-
sidente e do tesoureiro do órgão partidário.”
 
CONSIDERANDO que foi assinado Convê-
nio do IRTDPJBRASIL e a Receita Federal do 
Brasil em 16 de julho de 2015, com objetivo 
de permitir aos cartórios a comunicação ele-
trônica e “on-line” com a RFB para emissão, 
alteração ou baixa de CNPJ.
“A partir de agora as solicitações de inscrição, 
alteração e baixa, no âmbito do CNPJ, pode-
rão ser analisadas e deferidas diretamente pelos 
Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas, sem 
que o contribuinte necessite deslocar-se para o 
atendimento da Receita Federal. Desta forma, 
o CNPJ poderá ser emitido, alterado e baixado 
concomitantemente com o registro do respectivo 
ato no cartório, assim como já ocorre com os 
atos sujeitos a registro nas Juntas Comerciais.
Para isso, foram implantadas diversas melho-
rias no CNPJ, sendo a principal delas a pos-
sibilidade de que os Cartórios de Registro de 
Pessoas Jurídicas sejam integrados ao processo 
de análise e deferimento de atos cadastrais do 
CNPJ, por meio Rede Nacional para a Simplifi-
cação do Registro e Legalização de Empresários 
e Pessoas Jurídicas – REDESIM.”

CONSIDERANDO o ofício da RFB no. 
03/2016 – RFB – COFIS para o IRDPJBrasil, 
que esclarece que não há necessidade de im-
pressão dos livros.
“... É premissa do Sistema Público de Escritu-
ração Digital (SPED), que os livros tramitados 
e registrados/autenticados dispensam a sua im-
pressão”
 
CONSIDERANDO que a Receita Federal 
do Brasil já homologou os sistemas da Cen-
tral Integradora Nacional dos Cartórios de 
Títulos e documentos e Pessoa Jurídica para 
a autenticação do SPED e interligação com a 
REDESIM;
 
CONSIDERANDO que a Central Integrado-
ra Nacional RTDPJBrasil, já está em operação 
e já conta com 65% da população Brasileira 
com recepção eletrônica de Documentos pe-
los Cartórios de TD&PJ;
 
CONSIDERANDO, por fim, a delibera-
ção havida nos autos do Processo CGJES n.º 
201600441396;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º O sistema de registro eletrônico de tí-
tulos e documentos e civil de pessoas jurídicas 
(SRTDPJ), sem prejuízo de outras normas apli-
cáveis, observará o disposto, especialmente:
I nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de 

julho de 2009;
II no art. 16 da Lei n. 11.419, de 19 de de-

zembro de 2006;
III no art. 837 da Lei n. 13.105, de 16 de mar-

ço de 2016 – Código de Processo Civil;
IV no art. 185-A da Lei n. 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 – Código Tributário 
Nacional;

V no parágrafo único do art. 17 da Lei 
6.015, de 31 de dezembro de 1973;

VI na Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e 
seus regulamentos;

VII nos incisos II e III do art. 3º e no art. 11 
da Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014;

VIII Lei 11.598 e suas alterações, que regula-
menta a REDESIM;

IX Manual de orientação do leiaute da es-
crituração contábil digital (ECD), emiti-
do pela Receita Federal do Brasil

Provimento nº 11/2016
Institui o Sistema de Registro Eletrônico de Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoas Jurídicas e disciplina outras providências.
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Art. 2º O sistema de registro eletrônico de tí-
tulos e documentos e civil de pessoas jurídicas 
deverá ser implantado e integrado por todos 
os oficiais de registro de títulos e documentos 
e civil de pessoas jurídicas do Estado do Espí-
rito Santo, e compreende:
I o intercâmbio de documentos eletrônicos 

e de informações entre os ofícios de regis-
tro de títulos e documentos e civil de pes-
soas jurídicas, o Poder Judiciário, a Ad-
ministração Pública e o público em geral;

II a recepção e o envio de títulos em forma-
to eletrônico;

III a expedição de certidões e a prestação de 
informações em formato eletrônico; e

IV a formação, nos cartórios competentes, 
de repositórios registrais eletrônicos 
para o acolhimento de dados e o arma-
zenamento de documentos eletrônicos.

 
Art. 3º O intercâmbio de documentos ele-
trônicos e de informações entre os ofícios de 
registro de títulos e documentos e civil de pes-
soas jurídicas, o Poder Judiciário, a Adminis-
tração Pública e o público em geral estará dis-
ponível no endereço eletrônico www.rtdbrasil.
org.br/es ou www.rtdpjbrasil.org.br/es.
§ 1º A gestão das informações, finanças e trá-

fego de dados será de responsabilidade 
do IRTDPJBrasil e IRTDPJ do Estado do 
Espírito Santo.

§ 2º Todos os custos de pessoal, infraestrutura 
e quaisquer outros serão de responsabili-
dade do IRTDPJBrasil.

§ 3º A Central de Serviços eletrônicos com-
partilhados cobrará dos usuários para 
sua manutenção uma taxa por cada ope-
ração realizada, que englobam taxas de 
emissão de boletos e transferências ele-
trônicas para os cartórios.

§ 4º A central de serviços eletrônicos com-
partilhados conterá indicadores somente 
para os ofícios de registro de títulos e do-
cumentos e civil de pessoas jurídicas que 
as integrem.

§ 5º Todos os serviços executados fisicamen-
te no balcão poderão ser realizados de 
forma eletrônica, desde que sigam os pa-
drões de assinatura e comunicação elen-
cados neste provimento e no provimento 
48/2016 – CNJ, sendo cobrados os valo-
res integras de custas e emolumentos.

§ 6º Em todas as operações da central de ser-
viços eletrônicos compartilhados, serão 
obrigatoriamente respeitados os direitos 
à privacidade, à proteção dos dados pes-
soais e ao sigilo das comunicações priva-
das e, se houver, dos registros.

§ 7º A Central de serviços eletrônicos com-
partilhados deverá observar os padrões 
e requisitos de documentos, de conexão 
e de funcionamento, da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da 
arquitetura dos Padrões de Interoperabi-
lidade de Governo Eletrônico (e-Ping).

§ 8º A Central de serviços eletrônicos efetua-
rá todas as intercomunicações com a Re-
ceita Federal do Brasil e com as entidades 
conveniadas para troca de informações e 
aprimoramento dos serviços.

 
Art. 4º Todas as solicitações feitas por meio 
da central de serviços eletrônicos comparti-
lhados serão enviadas ao ofício de registro de 
títulos e documentos e civil de pessoas jurídi-
cas competente, que será o único responsável 
pelo processamento e atendimento.
Parágrafo único. Os oficiais de registro de tí-
tulos e documentos e civil de pessoas jurídi-
cas deverão manter, em segurança e sob seu 
exclusivo controle, indefinida e permanente-
mente, os livros, classificadores, documentos 
e dados eletrônicos, e responderão por sua 
guarda e conservação.
 
Art. 5º Os documentos eletrônicos apresenta-
dos aos ofícios de registro de títulos e docu-
mentos e civil de pessoas jurídicas, ou por eles 
expedidos, serão assinados com uso de certifi-
cado digital, segundo a Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira – ICP, e observarão a 
arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade 
de Governo Eletrônico (e-Ping).
Paragrafo único. Os cartórios poderão, a seu 
critério, materializar o documento eletrônico 
e anexar uma verificação da autenticidade das 
assinaturas que compõe o documento através 
da Central Eletrônica.
 
Art. 6º Os livros do registro de títulos e docu-
mentos e civil de pessoas jurídicas serão escri-
turados e mantidos segundo a Lei n. 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, podendo, para este 
fim, ser adotados os sistemas de computação, 
microfilmagem, disco óptico e outros meios 
de reprodução, nos termos do art. 41 da Lei n. 
8.935, de 18 de novembro de 1994, e conforme 
as normas desta Corregedoria Geral de Justi-
ça, sem prejuízo da escrituração eletrônica em 
repositórios registrais eletrônicos.
 
Art. 7º Os repositórios registrais eletrônicos 
receberão os dados relativos a todos os atos de 
registro e aos títulos e documentos que lhes 
serviram de base.
Parágrafo único. Para a criação, atualização, ma-

nutenção e guarda permanente dos repositórios 
registrais eletrônicos deverão ser observados:
I a especificação técnica do modelo de siste-

ma digital para implantação de sistemas de 
registro de títulos e documentos e civil de 
pessoas jurídicas eletrônico, segundo Re-
comendações da Corregedoria Nacional da 
Justiça;

II as Recomendações para Digitalização de 
Documentos Arquivísticos Permanentes 
de 2010, baixadas pelo Conselho Nacional 
de Arquivos – Conarq; e

III os atos normativos baixados por esta Cor-
regedoria Geral de Justiça.

 
Art. 8º Aos ofícios de registro de títulos e do-
cumentos e civil de pessoas jurídicas é vedado:
I recepcionar ou expedir documentos eletrô-

nicos por e-mail ou serviços postais ou de 
entrega;

II postar ou baixar (download) documentos 
eletrônicos e informações em sites que não 
sejam os das respectivas centrais de servi-
ços eletrônicos compartilhados; e

III prestar os serviços eletrônicos referidos 
neste provimento, diretamente ou por ter-
ceiros, em concorrência com as centrais de 
serviços eletrônicos compartilhados, ou 
fora delas.

 
Art. 9º Os títulos e documentos eletrônicos, 
devidamente assinados com o uso de certifi-
cado digital, segundo a Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira – ICP, e observada a 
arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade 
de Governo Eletrônico (e-Ping), podem ser 
recepcionados diretamente no cartório, caso 
o usuário assim requeira e compareça na ser-
ventia com a devida mídia eletrônica.
Parágrafo único. Nos casos em que o oficial re-
cepcionar quaisquer títulos e documentos dire-
tamente no cartório, ele deverá, no mesmo dia da 
prática do ato registral, enviar esses títulos e do-
cumentos para a central de serviços eletrônicos 
compartilhados para armazenamento dos indi-
cadores, sob pena de infração administrativa.
 
Art. 10 Os livros confeccionados digitalmen-
te via Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED) ou por outro meio serão autenticados 
ou registrados a pedido do interessado.
§1º Compete exclusivamente aos Registros 

Civis de Pessoas Jurídicas promover a 
autenticação ou registro dos livros contá-
beis, fiscais, sociais, obrigatórios ou não 
das pessoas jurídicas registradas em seu 
ofício a fim de torná-los eficaz diante de 
terceiros.
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aceió (AL) – Dois Cartórios do Es-
tado do Espírito Santo foram des-
taque na 12ª Edição do Prêmio de 

Qualidade Total (PQTA), promovido pela As-
sociação dos Notários e Registradores do Brasil 
(Anoreg-BR). O evento aconteceu durante o 
encerramento do XVIII Congresso de Direito 
Notarial e de Registro, no Hotel Ritz Lagoa da 
Anta, e reuniu tabeliães e registradores de todo 
o País no último dia 18 de novembro.

O 1º Ofício da 2ª Zona da Serra (ES) foi pre-
miado na mais alta categoria da premiação, a 
Diamante, enquanto o Cartório de Camburi 
– 2º Ofício de Notas do Juízo de Vitória (ES) 
alcançou a categoria Ouro.

O Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra 
participa do PQTA desde o ano de 2005, em 
que recebeu a certificação Prata. Dois anos 
mais tarde, a serventia recebeu novamente a 
mesma condecoração. Em 2014 o cartório atin-
giu o nível máximo de excelência extrajudicial 
e conquistou o PQTA Diamante, premiação 
que se repetiu este ano. Para o Oficial Substi-
tuto Bruno do Valle Couto Teixeira, “o PQTA é 
um termômetro que traz a certeza de estar no 
caminho certo”.

Para alcançar tamanha excelência, o cartó-
rio realizou diversas melhorias de estrutura e 
procedimentos que fizeram toda a diferença no 

Cartórios 
do Espírito 
Santo são 
condecorados 
em Prêmio 
Nacional de 
Qualidade 
2016
Prêmio de Qualidade 
Total da Anoreg-BR 
premia anualmente 
unidades que atingem 
padrão de excelência na 
prestação de serviços 
aos usuários

M

Art 12 Os cartórios poderão receber eletro-
nicamente quaisquer documentos e informa-
ções relativos a inscrição, alteração e baixa de 
empresas interligadas à REDESIM, da Receita 
Federal do Brasil, devendo sua autenticidade 
ser verificada através de interligação com os 
computadores da RFB, de forma eletrônica e 
somente através da Central RTDPJBrasil.
§1º Os documentos digitais deverão ser as-

sinados, inclusive a assinatura do regis-
trador, utilizando-se de certificado de 
segurança mínima tipo A3, emitido por 
entidade credenciada pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Bra-
sil), a fim de garantir a autoria, a autenti-
cidade, a integridade e a validade jurídica 
do documento digital.

§2º Os cartórios de Pessoa Jurídica deverão 
deferir ou indeferir as inscrições, altera-
ções ou baixas de CNPJ’s em sua Central 
Estadual, por intermédio da Central Ele-
trônica Integradora Nacional, seguindo 
os padrões e procedimentos estabeleci-
dos pela Receita Federal do Brasil e IRT-
DPJBrasil.

 
Art 13 Fica autorizada a recepção de docu-
mentos eletrônicos para quaisquer fins, des-
de que em formato PDF ou quaisquer outros 
regulamentos pela ICP-Brasil e assinados pe-
los signatários/autores utilizando-se de certi-
ficado de segurança mínima tipo A3, emitido 
por entidade credenciada pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), 
a fim de garantir a autoria, a autenticidade, 
a integridade e a validade jurídica do docu-
mento digital.
 
Art. 14 Todos os Registros de Títulos e Docu-
mentos e Civis de Pessoas Jurídicas do Estado 
do Espírito Santo ficam obrigados a promover 
seu cadastro na respectiva Central no prazo de 
30 dias, a contar da publicação do presente ato 
normativo
 
Art. 15 Os serviços eletrônicos compartilha-
dos passarão a ser prestados em até 90 (no-
venta) dias.
 
Art. 16 Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
 

Vitória/ES, 31 de outubro de 2016.
 

Desembargador 
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Corregedor-Geral da Justiça

§2º A autenticação de livro implicará no ar-
quivamento dos termos de abertura e en-
cerramento, termo de dados das assinatu-
ras, termo de verificação de autenticidade 
e recibo de entrega de escrituração con-
tábil digital se tratando de escrituração 
SPED, gerando termo de autenticação do 
livro. Todas as operações serão feitas na 
Central Estadual por intermédio da Cen-
tral integradora Nacional que está interli-
gada à Receita Federal do Brasil.

 
Art. 11 Compete ao RCPJ por ocasião da au-
tenticação ou registro do livro verificar no ter-
mo de abertura e encerramento, assinatura do 
contador, sequência de numeração do livro e 
do exercício de forma que não haja pulos nem 
duplicidades, a correspondência do conteúdo 
com o título do livro enunciado nos termos, 
número do CNPJ, o nome da pessoa jurídica 
e a regularidade do registro no RCPJ do local 
da sede ou filial.
§1º Os livros e documentos digitais deverão 

ser assinados, inclusive a assinatura do 
registrador, utilizando-se de certificado 
de segurança mínima tipo A3, emitido 
por entidade credenciada pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria, a 
autenticidade, a integridade e a validade 
jurídica do documento digital.

§2º O livro é identificado pelos termos de 
abertura e encerramento e não pode 
compreender mais de um exercício, po-
dendo, em relação a um mesmo exercí-
cio, ser escriturado mais de um livro.

§3º Livros produzidos pelo SPED só poderão 
ser autenticados ou registrados após re-
gular recebimento e validação pela Recei-
ta Federal do Brasil, que será comunicada 
eletronicamente sobre as exigências e re-
gistros, nos termos requeridos em Instru-
ção Normativa da RFB.

§4º Pessoas Jurídicas que escriturem livros 
auxiliares para suas filiais deverão apre-
sentá-los para autenticação ou registro 
no RCPJ onde a filial estiver registrada;

§5º Os livros contábeis em padrões diferentes 
ao SPED ou quaisquer outros documen-
tos, também poderão ser registrados em 
formato eletrônico, desde que estejam em 
Formato “PDF” ou outro regulamentado 
no padrão ICP-Brasil e assinados pelos 
signatários/autores utilizando-se de cer-
tificado de segurança mínima tipo A3, 
emitido por entidade credenciada pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Bra-
sileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a 
autoria, a autenticidade, a integridade e a 
validade jurídica do documento digital.
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momento da certificação, tais como: implanta-
ção de métodos organizados para a execução de 
tarefas; digitalização de todo o acervo; inclusão 
de sistemas contemporâneos de segurança para 
acesso predial e documental; desenvolvimento 
de planejamento estratégico com missão, visão, 
política, valores, objetivos e indicadores da qua-
lidade bem definidos; implantação do Desen-
volvimento Humano e Organizacional (DHO), 
com plano de cargos e salários, pesquisa de cli-
ma organizacional; entre outras muitas ações.

“De acordo com o monitoramento realizado 
nas pesquisas de satisfação feitas no protocolo 
e no site da serventia, obtivemos um percentual 
de satisfação de 95,5%”, relatou o Oficial Subs-
tituto. “Por meio das auditorias do PQTA con-
seguimos verificar se nosso sistema está ou não 
conforme os requisitos exigidos pela qualidade 
total”, completou.

Manter-se atualizado de acordo com as prá-
ticas cartorárias que melhor se adequam aos 
colaboradores e usuários, esse foi o motivo que 
levou o 2º Ofício de Notas do Juízo de Vitória 
a se inscrever no PQTA 2016. “Percebemos que 
o padrão de qualidade necessário para receber 
a certificação na categoria Ouro gera satisfação 
e fidelização dos usuários”, compartilhou o ta-

belião Márcio Henrique Martins de Almeida.  
Como no ano de 2015, o Cartório de Cam-

buri aperfeiçoou seus serviços e alcançou no-
vamente a categoria Ouro. “Hoje a serventia 
conta com indicadores aprimorados para mo-
nitoramento do atendimento (tempo de espe-
ra, tempo de atendimento, desempenho dos 
serviços etc.), pesquisa de satisfação interna 
(colaboradores) e externa (usuários dos servi-
ços) dentre outras”, disse o notário, destacando 
que atualmente algumas decisões são tomadas 
de forma colegiada, com participação tanto da 
gestão, quanto dos colaboradores. 

Para a próxima edição, a inscrição do Car-
tório de Camburi já está garantida, pois para o 
tabelião Márcio Henrique Martins de Almeida 
“esse compromisso faz com que a equipe man-
tenha e aprimore ainda mais o padrão de quali-
dade já alcançado”.

106 dos cartórios extrajudiciais participantes 

“De acordo com o 
monitoramento realizado 

nas pesquisas de satisfação 
feitas no protocolo e no site 
da serventia, obtivemos um 
percentual de satisfação de 

95,5%”

Bruno do Valle Couto Teixeira, Oficial 
Substituto do 1º Ofício 2ª Zona da Serra

“Percebemos que o padrão 
de qualidade necessário 

para receber a certificação 
na categoria Ouro gera 

satisfação e fidelização dos 
usuários”

Márcio Henrique Martins de Almeida, 
2º Ofício de Notas do Juízo de Vitória

do PQTA 2016 receberam um troféu de acor-
do com as categorias Diamante, Ouro, Prata, 
Bronze e Menção Honrosa, além do Certifica-
do de premiação correspondente e um relató-
rio de avaliação elaborado pelo auditor, com a 
conclusão geral da auditoria e a indicação de 
oportunidades de melhoria.

A auditoria do 12º Prêmio de Qualidade To-
tal ANOREG/BR foi realizada pela Associação 
Portuguesa de Certificação (APCER), empresa 
referência no setor de certificação europeu. Fo-
ram avaliados os seguintes critérios: gestão da 
estratégia, gestão operacional, gestão de pessoas, 
instalações, gestão de saúde e segurança no tra-
balho, gestão socioambiental, gestão da informa-
tização e controle de dados, gestão da inovação.

sobre o pQta 
O Prêmio de Qualidade Total ANOREG/BR 

é desenvolvido para avaliar os serviços nota-
riais e registrais do Brasil, premiando aqueles 
que atendem aos requisitos de excelência e qua-
lidade na gestão organizacional da serventia e 
na prestação de serviços aos usuários.

O 1º Ofício 2ª Zona da Serra recebeu a mais alta premiação nacional de qualidade, na categoria DIamante

A equipe de colaboradores do 2º Ofício de Notas do Juízo de Vitória: ganhador na categoria Ouro
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Ministério Público Federal no Esta-
do do Espírito Santo e a Procurado-
ria da Fazenda Nacional no Estado 

firmaram no último mês parcerias para aces-
so aos serviços disponibilizados pela Central 
de Informações do Registro Civil (CRC), in-
tegrada pelos Cartórios de Registro Civil do 
Estado do Espírito Santo, junto com outros 
10 Estados brasileiros. As parcerias abrangem 
entidades dos Estados de São Paulo, Pernam-
buco, Sergipe, Espírito Santo, Distrito Federal 
e Mato Grosso do Sul.

As partes estabeleceram entre si acordo que 
objetiva atender aos pedidos de localização 
de certidões digitais pelos cartórios e buscas, 
mediante o uso de sistema da Central de In-

formações do Registro Civil (CRC) pelo MPF.
Além de possibilitar a consulta de dados, a 

CRC deverá manter o conveniado informado 
sobre eventuais alterações no sistema de bus-
cas, bem como se comprometer pela manuten-
ção da base de dados, visando o melhor e mais 
eficaz atendimento das consultas e solicitações.

No Espírito Santo, por meio do Sindicato 
dos Notários e Registradores do Estado do 
Espírito Santo (Sinoreg-ES), foi firmado con-
vênio com a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional. No Distrito Federal, a parceria foi 
fechada com a Procuradoria da República no 
Distrito Federal (PR-DF).

Segundo o assessor chefe da assessoria de 
pesquisa e análise do Ministério Público Fede-

ral no DF, Cleiton Bandeira Sena, o convênio 
vai agilizar muito o trabalho de localização de 
dados e certidões. “Tínhamos muitas dificul-
dades em levantar informações de registro ci-
vil procurando cartório por cartório, o que to-
mava muito tempo e atrapalhava o andamento 
dos processos”, destacou Sena.

“Pedimos o auxílio do Ministério Público de 
São Paulo, que tem parceria com a Arpen-SP, 
para solucionar um caso aqui, e como tivemos 
êxito, vimos que firmando esta parceria, nosso 
trabalho seria mais agilizado, pois na base de da-
dos da CRC conseguimos encontrar o cartório 
onde está o registro e emitir a certidão, podendo 
assim incluir estas informações nos autos com 
mais facilidade”, concluiu o assessor.

MPF-ES e PGF-ES firmam parceria para acesso 
à Central de Informações do Registro Civil
Ao todo, 48 entidades já consomem os serviços de pesquisas e solicitação de 
certidões digitais de nascimento, casamento e óbito dos cartórios interligados

O
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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 SETEMBRO/2016, aprovando o 
ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados 
pelos registradores civis como segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 62.432,04 
(sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e 
dois reais e quatro centavos) em aplicação 
CDB na agência 076 do Banestes. 

Vitória, 01 de novembro de 2016.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

Demonstrativo mês de outubro de 2016

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  615.281,28
Saldo em caixa mês anterior  9.518,16
Portaria 010/2016   2.142,77
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES  180.000,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   806.942,21
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil   695.071,30 
2 – Repasse de Contribuição Sindical   
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 414,00 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.305,63 
4.1 - 2% referente depósito entre 20/09 a 30/09 180,78 
5 – Repasse à AMAGES 12.296,63 
5.1 – 2% referente depósito entre 20/09 a 30/09 180,78 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 010/2016 2.142,77 
  
SALDO LÍQUIDO  (722.591,89)  84.350,32
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (61.528,13)
C.a – 10% referente depósito entre 20/09 a 30/09  (903,91)
SALDO  21.918,28
Recebimentos entre 20/10 a 31/10  5.582,41
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  27.500,69
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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


