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Atos realizados em Tabelionatos de 
Notas do Espírito Santo crescem 

115% nos 10 anos da Lei 11.441/07
No País, atos tiveram aumento de 159,55% no 
período e proporcionaram economia de R$ 3,5 

bilhões aos cofres públicos.Com fim do prazo para 
divórcio, separações são cada vez mais raras.
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EDITORIaL

aros colegas,
É com muita alegria que estamos iniciando mais um ano de trabalho junto ao Colégio 
Notarial – Seção Espírito Santo (CNB-ES), onde a nova diretoria eleita terá vários desa-

fios a vencer e muitos projetos que ainda serão desenvolvidos em prol de toda a atividade notarial 
e seus usuários.

 
Nesses últimos quatro anos, a diretoria do CNB-ES se empenhou bastante para a implemen-

tação de projetos importantíssimos para toda a classe notarial e seus usuários, o que se efetivou 
na prática com o auxílio das demais instituições de classe, e culminou nos seguintes projetos: 1) 
provimento Carta de Sentença; 2) provimento do notário como amicus curiae nas suscitações de 
dúvida; 3) provimento da validade da CNH vencida como documento de identificação civil; 4) 
provimento que possibilita a escritura pública de divórcio com menor, desde que a pensão, guarda 
e regulamentação de visitas já estejam solucionados judicialmente; 5) provimento da desmateria-
lização de documentos no meio eletrônico; 6) criação da Escola Notarial e Registral do Espírito 
Santo – ENORES; 7) criação da comenda notarial e registral; 8) realização de dois simpósios (ano 
de 2013 e 2014); 9) participação no projeto Sinoreg Itinerante com cursos para os Cartórios do 
interior do Estado; 10) criação da biblioteca notarial e registral; 11) participação mensal na revista 
de direito notarial e registral; 12) provimento que possibilita a lavratura de inventário mesmo com 
a existência de testamento, desde que o mesmo esteja revogado, caduco, anulado ou por acordo de 
todas as partes; 13) projeto de lei estadual e no Município de Vitória que foi aprovado para criar 
o dia do notário e do registrador; 14) participação na discussão e elaboração do novo projeto de 
ressarcimento dos atos gratuitos (ainda em trâmite); 15) participação no projeto (ainda em trâ-
mite) que visa possibilitar o parcelamento de emolumentos no cartão de crédito; 16) participação 
em encontro de debates sobre o usucapião extrajudicial, ocorrido em Pedra Azul; 17) maior par-
ticipação nos órgãos representativos nacionais; 18) dentre muitos outros.

Para o ano de 2017, estamos querendo desenvolver algumas demandas, tais como: promover 
cursos práticos sobre o procedimento do apostilamento e a convenção de Haia; projeto sobre a 
regularização fundiária com o advento da medida provisória publicada pelo Governo Federal 
e o papel do notário; a comunicação de venda de veículos ao Detran; a mediação extrajudicial; 
integração com a central de registro civil e de imóveis; integração dos notários com os órgãos de 
segurança pública; atos notariais eletrônicos; dentre outros. 

 
Portanto, é com grande honra que através desta Revista Notarial e Registral temos a oportuni-

dade de dialogar entre os colegas e comunicar alguns desses projetos. Nesse ano de 2017 aproveito 
para convidar a todos a participarem das reuniões das instituições de classe, para auxiliarem no 
trabalho que será realizado ou acompanharem os projetos que estão sendo desenvolvidos e com 
isso promover a evolução da atividade notarial. A união faz a força e que Deus nos ajude a agir 
com a sabedoria necessária!

Obrigado a todos!
 

Rodrigo Reis Cyrino
Presidente do Colégio Notarial do Brasil

Seção Espírito Santo (CNB-ES)

Projetos desafiadores 
para o Notariado

Rodrigo Reis Cyrino, 
presidente do CNB-ES

“Nesse ano de 2017 aproveito para convidar 
todos a participarem das reuniões das instituições 

de classe, para auxiliarem no trabalho que será 
realizado ou acompanharem os projetos que 

estão sendo desenvolvidos e com isso promover 
a evolução da atividade notarial”

C
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ROCESSO Nº 201500507978
DECISÃO/OFÍCÍO GAB 
Nº 1913 /2015

Trata-se de consulta formulada pelo Sr. Die-
go Peter Peterle, escrevente do Cartório do 
1º Oficio da Comarca de São Matheus/ES, 
por meio da qual solicitamos esclarecimento 
quanto à utilização do Sistema Malote Digi-
tal pelos cartórios extrajudiciais para “efetuar 
a resposta de Ofícios oriundos do Judiciário 
diretamente pelo Sistema Malote Digital, mes-
mo nos casos em que Ofício foi entregue pelos 
Correios e/ou Oficial de Justiça”.

Pois bem, objetivando responder a con-
sulta ora apresentada, torna-se imprescindí-
vel transcrever a determinação encartada no 
Oficio-Circular n° 101/2014, publicado no e 
diário dos dias 05 e 12 de dezembro de 2014:

“DETERMINAR que, a partir do dia 26 de 
janeiro de 2015 o Sistema Hemes – Malote 

Digital do Conselho Nacional de Justiça passa 
a ser o meio de comunicação oficial exclusivo 
entre unidades do serviço notarial e de regis-
tro e entre estas e os órgãos do Poder Judiciá-
rio do Estado do Espirito Santo.”

De leitura deste trecho, verifica-se que o Sis-
tema Hermes – Malote Digital passou a ser, a 
partir do dia 26/01/2015, o meio de comunica-
ção oficial exclusivo ente as unidade do serviço 
extrajudicial e entre estas e os órgãos do Poder 
Judiciário do Estado do Espírito Santo, possibili-
tando, de forma clarividente, que os responsáveis 
pelo serviços extrajudiciais capixabas respon-
dam, via Sistema Hermes e nos moldes estipu-
lados no referido ato administrativo, aos ofícios 
expedidos pelo Poder Judiciário deste Estado.

Contudo, deve-se esclarecer que esta de-
terminação é voltada para as comunicações 
com o Poder Judiciário do Estado do Espírito 
Santo, já que esta Corregedoria Geral da Justi-

ça não pode se imiscuir nas regulamentações 
administrativas dos Poderes Judiciários de ou-
tros Estados da Federação. 

Igualmente, a mencionada determinação não 
alcança ao cumprimento de prazos processuais 
judicias, ou seja, quando o delegatório do servi-
ço extrajudicial apresenta-se como parte, auto-
ra ou ré, no âmbito judicial, situação que impõe 
a observância integral das normas proces-
suais estabelecidas em nosso sistema jurídico. 

À luz do exposto, e considerando respondia 
a presente consulta, determino o arquivamen-
to destes autos.

Diligencie-se, utilizando-se cópia da pre-
sente decisão como oficio.

Vitoria/ES, 02 de junho de 2015

Desembargador 
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Corregedoria-Geral da justiça em exercício

Corregedoria Geral da Justiça responde 
à consulta sobre o Malote Digital
Sistema Hermes deve ser utilizado para comunicações 
entre os Cartórios Extrajudiciais e o Poder Judiciário capixaba

P
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Sindicato dos Notários e Registrado-
res do Estado do Espírito Santo (Si-
noreg-ES) entrevistou o corregedor 

geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, 
desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, 
durante a realização do Encontro Nacional 
dos Corregedores Gerais da Justiça (Encoge) 
realizado na cidade de São Paulo.

Desembargador Ronaldo Gonçalvez de Sousa: “o novo Código de Normas é um troféu que espero ganhar”

Nesta entrevista exclusiva, o magistrado 
fala das principais metas de sua gestão, como 
a edição de um novo Código de Normas, que 
contemple assuntos definidos pelo novo CPC, 
e da importância da usucapião administrativa 
como alternativa para desafogar o Judiciário.

RDNR – Quais são as principais metas para 
sua gestão à frente da Corregedoria do Es-
pírito Santo?
Ronaldo Gonçalves de Sousa – Meu objeti-
vo é fazer um novo Código de Normas mais 
enxuto, adaptado ao novo Código de Proces-
so Civil, além de promover encontros com os 
juízes, fazer correições, atividades que fazem 
parte de nossas atribuições. E o novo Código 
de Normas é um troféu que espero ganhar.

RDNR – Como avalia a importância da ati-
vidade extrajudicial para a sociedade?
Ronaldo Gonçalves de Sousa - A atividade 

tem importância muito grande. Eu entendo 
que poderíamos ter algumas mudanças, nada 
é perfeito, tudo tem que melhorar para se 
adaptar ao momento, e a atividade extrajudi-
cial precisa também de uma adaptação para o 
contexto atual.

RDNR – Qual a importância da usuca-
pião administrativa ser realizada direta-
mente em cartório para desafogar o Po-
der Judiciário e solucionar rapidamente 
os litígios?
Ronaldo Gonçalves de Sousa - Avalio como 
muito produtiva, mas as corregedorias ainda 
estão estudando esta questão. Ainda não te-
mos um norte sobre esse tema. Esperamos que 
neste Encontro saia alguma diretriz sobre este 
tema, pois os delegatários sempre nos pro-
curam perguntando sobre isso. A usucapião 
administrativa é uma forma de desafogar o 
Judiciário e acabar com a burocracia.

“A usucapião administrativa é 
uma forma de desafogar o Judiciário 
e acabar com a burocracia”
Sinoreg-ES entrevistou o desembargador Ronaldo Gonçalves 
de Sousa, corregedor geral da Justiça do Estado do Espírito Santo

“Meu objetivo é fazer um 
novo Código de Normas mais 

enxuto, adaptado ao novo 
Código de Processo Civil, além 
de promover encontros com 
os juízes, fazer correições, 

atividades que fazem parte de 
nossas atribuições”

O
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Nomes Registrados - 2016
Nome Total
MARIA 2094
ANA 1604
JOÃO 1414
DAVI 1307
MIGUEL 1179
ARTHUR 1088
PEDRO 911
SOPHIA 781
HEITOR 738
BERNARDO 664
Total: 11780

De acordo com o diretor do Sindicato dos 
Notários e Registrado- res do Espírito Santo, 
Rodrigo Reis, os cartórios têm recebido um 
grande número de pais que buscaram os nomes 
mais tradicionais para registrar os seus filhos. 

“Na maioria dos casos, os pais chegam com 
os nomes definidos, mas os profissionais do 
cartório estão autorizados a fazer qualquer 
tipo de intervenção caso o nome escolhido 
venha a trazer problemas no futuro”, afirmou. 

Segundo Rodrigo, caso os pais optem por 
nomes curiosos ou de difícil pronúncia, o car-
tório pode até se recusar a fazer o registro. 

“Os cartórios podem receber sanções, caso 
registrem nomes que venham gerar constran-
gimentos no futuro para o indivíduo. Trocar o 

nome não é algo simples e não se trata de burocra-
cia, mas sim de segurança jurídica”, acrescentou. 

Se comparado com os dados dos anos an-
teriores, nota-se que houve uma queda na 
concentração da quantidade registros de nas-
cimento entre os nomes mais comuns. Em 
2015, foram 14.037 nascimentos divididos 
entre os 10 nomes mais usuais. Já em 2016, 
foram 11.780 dentre os mais comuns, o que 
demonstra uma maior variação na escolha dos 
nomes pelos pais.

Ainda de acordo com o levantamento da 
Arpen-BR, neste ano foram registrados 45.599 
nascimentos no Espírito Santo, ou seja, 4,59% 
foram registrados com o nome Maria, e 3,51% 
com o nome Ana. Abaixo a lista dos 10 nomes 
mais comuns em 2016.

Ana e Maria são os nomes mais 
registrados no Estado do Espírito 
Santo pelo 5° ano consecutivo
Entre todos os registros 
de nascimentos efetuados 
no Estado, 4,59% das 
crianças receberam 
o nome de Maria, 
enquanto 3,51% foram 
registradas como Ana

“Na maioria dos casos, os 
pais chegam com os nomes 

definidos, mas os profissionais 
do cartório estão autorizados 

a fazer qualquer tipo de 
intervenção caso o nome 
escolhido venha a trazer 

problemas no futuro”

Rodrigo Reis Cyrino, 
presidente do CNB-ES

P elo quinto ano consecutivo, o nome 
Maria foi o mais utilizado pelos pais 
para registrar seus filhos no Estado do 

Espírito Santo. Em 2016, foram 2.094 meninas 
registradas com este nome, seguido por Ana, 
com 1.604 registros de nascimento.

Os dados são obtidos pela Associação Na-
cional dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-BR), em levantamento realizado jun-
to aos Cartórios do Estado, por meio da base 
única de dados informatizados: a Central de 
Informações do Registro Civil (CRC).

Em terceiro lugar, João foi o nome mais usa-
do pelo segundo ano consecutivo, com 1.414 
registros, seguido por Davi, 1307 e Miguel, 
1179, também pelo segundo ano seguido.

Assunto foi tema de destaque no 
jornal A Tribuna, de Vitória (ES)
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PALESTRA: A PRÁTICA DA MEDIAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL E SEUS PROCEDIMENTOS
DATA: 25/03/2017 (SÁBADO)
HORÁRIO: 9h00 às 13h00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 01/02/2017 até 24/03/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 120,00 (cento e vinte reais) - associados  
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – não 
associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTE: JULIANA LOSS

CURSO: CONDOMÍNIO E INCORPORAÇÃO: 
TEORIA E PRÁTICA DA LEI 4591/64
DATA: 29/04/2017 (SÁBADO)
HORÁRIO: 9H00 às 17H00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 10/04/2017 até 28/04/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 120,00 (cento e vinte reais) - associados  
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – não 
associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTE: FLÁVIO DE CASTRO MAZÓCOLI

CURSO: DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS: 
INOVAÇÕES E TENDÊNCIAS FUTURAS 
DATA: 20/05/2017  (SÁBADO)
HORÁRIO: 9h00 às 17h00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 08/05/2017 até 19/05/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 120,00 (cento e vinte reais) - associados  
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – não 
associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTE: 
PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO

PALESTRA: APOSTILAMENTO NOTARIAL 
E  REGISTRAL E A CONVENÇÃO 
DE HAIA: TEORIA E PRÁTICA
DATA: 11/03/2017 (SÁBADO)
HORÁRIO: 9h00 às 12h00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 01/02/2017 até 10/03/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) - associados
R$ 80,00 (oitenta reais) – não associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTE: 
IGOR EMANUEL DA SILVA GOMES

CURSO: A ATA NOTARIAL DE USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL: TEORIA E PRÁTICA 
NOTARIAL E REGISTRAL
DATA: 08/04/2017 (SÁBADO)
HORÁRIO: 9H00 às 13H00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 13/03/2017 até 07/04/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 120,00 (cento e vinte reais) - associados  
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – não 
associados
CONTA: Banestes AG: 76 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTE: EDUARDO CALAIS PEREIRA 

CURSO: LOTEAMENTOS: TEORIA 
E PRÁTICA DA LEI 6766/69
DATA: 06/05/2017 (SÁBADO)
HORÁRIO: 9H00 às 17H00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 10/04/2017 até 05/05/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 120,00 (cento e vinte reais) - associados  
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – não 
associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTE: DEFINIR PALESTRANTE

O ano mal começou e já está 
cheio de novidades. A Escola 
Notarial e Registral do Espírito 

Santo – Enores – divulga 
cronograma dos cursos para 

2017

Enores divulga Calendário 
de Cursos para 2017
Eventos da entidade 
tratarão sobre novidades 
relacionadas ao 
segmento extrajudicial 
e cada uma das 
especialidades Mais informações, 

favor entrar em contato no telefone 
(27) 3314-5111 – Elaine ou através 
de nosso site www.sinoreg-es.org.br

MaioAbrilMarço
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CURSO: A TEORIA E PRÁTICA DA 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DATA: 10/06/2017 (SÁBADO)
HORÁRIO: 9H00 às 17H00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 08/05/2017 até 10/06/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 120,00 (cento e vinte reais) - associados  
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – não 
associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTES:
BRUNO SANTOLIN CIPRIANO 
JOÃO PEDRO LAMANA PAIVA

CURSO:
 ASPECTOS PRÁTICOS DAS ESCRITURAS
DATA: 12/08/2017  (SÁBADO)
HORÁRIO: 9H00 às 17H00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 10/07/2017 até 11/08/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 120,00 (cento e vinte reais) - associados  
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – não 
associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTE: RODRIGO REIS CYRINO

CURSO: A GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS: 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, 
TRABALHISTAS e TRIBUTÁRIOS 
DATA: 07/10/2017  (SÁBADO)
HORÁRIO: 9H00 às 17H00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 27/08/2017 até 13/10/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 200,00 (duzentos reais) - associados
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) – não 
associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTE: ANTONIO HERANCE FILHO

PALESTRA: O FUTURO DO REGISTRO CIVIL: 
NOVAS TECNOLOGIAS, UTILIZAÇÃO DAS 
CENTRAIS E PROJETOS
DATA: 08/07/2017 (SÁBADO)
HORÁRIO: 9H00 às 13H00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 08/05/2017 até 07/07/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 40,00 (quarenta reais) - associados
R$ 50,00 (cinqüenta reais) – não associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTE: 
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA

CURSO: AS CENTRAIS ELETRÔNICAS 
NOTARIAIS E REGISTRAIS: PANORAMA GERAL
DATA: 23/09/2017  (SÁBADO)
HORÁRIO: 9H00 às 17H00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 27/08/2017 até 22/09/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 120,00 (cento e vinte reais) - associados  
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – não 
associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTES:
PAULO GUILHERME DE ABREU FONSECA
DOUGLAS SARTORIO SILVA– RCPN
RODRIGO REIS CYRINO 
NAJE CAVALCANTE E LUIS GALBA

CURSO: PROTESTOS TÍTULOS 
E DOCUMENTOS DE DíVIDA
DATA: 18/11/2017  (SÁBADO)
HORÁRIO: 9H00 às 17H00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 16/10/2017 até 17/11/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) - associados
R$ 80,00 (oitenta reais) – não associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTES: 
BRUNO DO VALLE COUTO TEIXEIRA
PAULO GUILHERME DE ABREU FONSECA

CURSO: O PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR /  A RESPONSABILIDADE 
CIVIL DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES: 
ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS
DATA: 24/06/2017 (SÁBADO)
HORÁRIO: 9H00 às 13H00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 08/05/2017 até 23/06/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 40,00 (quarenta reais) - associados
R$ 50,00 (cinqüenta reais) – não associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTE: RODRIGO GROBÉRIO BORBA

CURSO: 
O REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO
DATA: 26/08/2017  (SÁBADO)
HORÁRIO: 9H00 às 17H00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 10/07/2017 até 25/08/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 120,00 (cento e vinte reais) - associados  
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – não 
associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTES: 
BRUNO DO VALLE COUTO TEIXEIRA
SAMIRA NOGUEIRA DA SILVA

PALESTRA: UMA VISÃO CONTEMPORÂNEA 
DA GESTÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO 
REGISTRAL E NOTARIAL  
DATA: 28/10/2017  (SÁBADO)
HORÁRIO: 9H00 às 13H00
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas 
para o e-mail elaine@sinoreg-es.org.br, a partir 
do dia 09/10/2017 até 27/10/2017.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: 
R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) - associados
R$ 80,00 (oitenta reais) – não associados
CONTA: Banestes AG: 076 C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo
PALESTRANTE: DEZIELY DA SILVA BASILIO

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Novembro

Outubro
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Páginas 10 e 11 – ANÚNCIO – PORTAL 
REGISTRADORES

ANÚNCIO PORTAL REGISTRADORES
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ano de 2007 foi marcado por um 
grande divisor de águas para os Tabe-
lionatos de Notas de todo o Brasil: a 

Lei 11.441/07, que possibilitou que divórcios, 
separações, inventários e partilhas fossem rea-
lizados diretamente nos cartórios. Promulga-
da em janeiro de 2007 pelo Governo Federal, a 
Lei completa dez anos de vigência, e tem sido 
uma importante válvula de escape para desa-
fogar o Poder Judiciário.

A importância e sucesso da legislação po-
dem ser comprovados pelos números. Segun-
do informações da Central Notarial de Ser-
viços Compartilhados (CENSEC), de janeiro 
de 2007 a novembro de 2016 foram lavrados 
nos Cartórios de Notas de todo o País mais de 
1,5 milhão de atos, sendo 852.929 inventários, 
13.973 partilhas, 42.936 separações e 421.187 
divórcios, dando racionalidade a procedimen-
tos que até então levavam meses ou anos, e 
que passaram a ser solucionados em dias ou 
no máximo em semanas.

A conquista deve-se à descomplicação dos 
cartórios extrajudiciais, que realizam os pro-
cedimentos de forma célere e com a mesma 
segurança jurídica do Judiciário. Se não hou-
ver bens a partilhar, um divórcio pode ser 
concluído no mesmo dia, caso ambas as partes 
apresentem todos os documentos necessários 
para a prática do ato e estejam assessoradas 
por um advogado.

A inovação repercutiu também em econo-
mia para os cofres públicos. Segundo estudo 
realizado pelo Centro de Pesquisas sobre o 
Sistema de Justiça brasileiro (CPJus) em 2013, 
cada processo que entra no Judiciário custa 
em média R$ 2.369,73 para o contribuinte. 
Com a delegação destas quatro atribuições 
atos aos Tabelionatos de Notas, o Poder Pú-
blico brasileiro e consequentemente os contri-
buintes economizaram mais de R$ 3,5 bilhões 
de reais.

Divórcios em Destaque 
no espírito santo
No Estado do Espírito Santo, somados os 
atos de conversão de separação em divórcio, 
divórcio direto, inventário, nomeação de in-
ventariante, partilha, reconciliação, separação 
e sobrepartilha, 3.518 atos foram registrados 
no ano de 2016, cerca de 115% a mais do que 
há dez anos.

Para o presidente do Colégio Notarial do 
Brasil – Seção Espírito Santo (CNB-ES) e Ta-
belião do 2º Tabelionato de Notas de Linhares 
(ES), Rodrigo Reis Cyrino, a Lei 11.441/07 foi 
fundamental para a desjudicialização dos pro-
cessos, principalmente das Varas de Família. 
“Hoje, um divórcio pode ser feito no mesmo 
dia, se a documentação estiver correta, se as 
partes estiverem de acordo e se não houver 
menor de idade envolvido”, explicou.

O divórcio foi o ato mais realizado nos Ta-
belionatos de Notas capixabas, com aumen-
to de 189%. Em contrapartida, despencou o 
número de separações. Ainda em 2007, 346 
separações foram firmadas nas serventias ex-
trajudiciais, muito diferente de 2016, em que 
somente 3 separações foram lavradas, número 
que não representa nem 1% dos atos pratica-
dos há dez anos. Tal fato pode ser explicado 
pelo advento da Emenda Constitucional nº 66 
de 2010, que decretou o fim dos prazos para 
separações no Brasil, e fez a população optar 
por realizar diretamente o divórcio.

“A separação só estipula a partilha de bens, 
troca de nome e afins, mas não permite as par-
tes casarem novamente. O divórcio extingue 
de uma vez por toda o vínculo matrimonial. 
A mudança na legislação fomentou o declínio 
das separações”, argumentou o Tabelião Ro-
drigo Reis Cyrino.

Atos realizados em Tabelionatos 
de Notas do Espírito Santo crescem 
115% nos 10 anos da Lei 11.441/07
No País, atos tiveram aumento de 159,55% no período e 
proporcionaram economia de R$ 3,5 bilhões aos cofres públicos. 
Com fim do prazo para divórcio, separações são cada vez mais raras.

“Hoje, um divórcio pode ser 
feito no mesmo dia, se a 

documentação estiver correta, 
se as partes estiverem de 

acordo e se não houver menor 
de idade envolvido”

Rodrigo Reis Cyrino, 
presidente do CNB-ES

“A vantagem de fazer 
o inventário no cartório 

extrajudicial é que, 
judicialmente, ele levava de 5 
a 10 anos para acontecer; em 
tabelionato de notas, o prazo 
é reduzido para até 30 dias no 
máximo, se a documentação 

estiver completa”

Rodrigo Reis Cyrino, 
presidente do CNB-ES

O

Rodrigo Reis 
Cyrino, presidente 
do CNB-ES: “em 
tabelionato de 
notas, o prazo 
é reduzido para 
até 30 dias no 
máximo”
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Espírito Santo

Brasil

2007 1630
2008 1992
2009 2145
2010 2946
2011 3197
2012 3534
2013 3882
2014 3806
2015 4223
2016 3518

Total de atos da Lei 11.441/07 
realizados nos Tabelionatos capixabas

2007 64.060
2008 95.103
2009 105.438
2010 132.535
2011 159.839
2012 166.458
2013 192.964
2014 200.362
2015 205.142
2016 193.186

Total de Atos da Lei 11.441/07 
ano a ano no Brasil

2007 567
2008 607
2009 626
2010 1259
2011 1510
2012 1648
2013 1880
2014 1780
2015 1902
2016 1637

Total de divórcios realizados 
nos Cartórios do ES

2007 16.165
2008 18.860
2009 19.876
2010 36.500
2011 50.718
2012 53.988
2013 59.451
2014 60.085
2015 59.168
2016 46.368

Total de Divórcios Diretos 
ano a ano no Brasil

2007 538
2008 815
2009 903
2010 1106
2011 1330
2012 1562
2013 1613
2014 1635
2015 1845
2016 1411

Total de inventários realizados 
nos Tabelionatos capixabas

2007 29.518
2008 53.197
2009 59.537
2010 70.218
2011 89.014
2012 94.764
2013 113.924
2014 118.809
2015 124.379
2016 99.311

Total de Inventários 
ano a ano no Brasil

Conheça 10 motivos para se fazer divórcios, inventários, partilhas e separações em Tabelionatos de Notas

inventário DescomplicaDo
Além de caro, resolver problemas no Poder 
Judiciário é bastante demorado. Isso explica o 
motivo do inventário ser o segundo ato mais 
lavrado no Estado do Espírito Santo, com au-
mento de 162% desde 2007.

“A vantagem de fazer o inventário no car-
tório extrajudicial é que, judicialmente, ele 
levava de 5 a 10 anos para acontecer; em tabe-
lionato de notas, o prazo é reduzido para até 
30 dias no máximo, se a documentação estiver 
completa”, disse o presidente do CNB-ES.

Além de poder ser feito em curto prazo, o in-

ventário extrajudicial também cresceu no Esta-
do devido à divulgação de procedimentos pro-
movida pelos tabelionatos. Panfletos e cartilhas 
explicativas foram deixados nas serventias, nas 
seccionais da OAB, em imobiliárias e em todos os 
órgãos de Direito Imobiliário do Espírito Santo.

O número de nomeações de inventariante 
também teve grande salto. O ano de 2016 teve 
o maior aumento de nomeação de inventa-
riante da última década, com recorde de 211 
nomeações; enquanto em 2007, apenas 2 ha-
viam sido realizadas.

O registro de sobrepartilhas cresceu grada-

tivamente durante os anos. 131 foi o número 
final de 2016, diferente de 2007, que quase não 
firmou sobrepartilhas, apenas 6.

A quantidade de partilhas se manteve es-
tável, com média de 12 por ano; assim como 
a dimensão de reconciliações, com média de 
10 por ano; e da conversão de separação em 
divórcio, com média de 178 por ano.

Para Rodrigo Reis Cyrino, a tendência atual 
é que a Lei 11.441/07 seja estendida para ou-
tros procedimentos, assim como já tem acon-
tecido com a medição, carta de sentença e a 
usucapião.
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RDNR - E por que a princípio foram esco-
lhidos estes atos para dar início à desjudi-
cializados?
Pierpaolo Cruz Bottini - Porque são questões 
que não envolvem litígio, não envolvem con-
flitos. O juiz só é importante quando há a pre-
sença de litígio. Mas os casos que foram afe-
tados pela Lei são aqueles que não envolvem 
conflito, não envolvem litígio e não envolvem 
o interesse de menores de idade, portanto, são 
casos que não precisam de nenhum tipo de 
análise por parte de juízes. São casos em que as 
partes já chegaram a um acordo e nos quais não 
há uma parte que mereça ser protegida. Trata-
se de adultos. Então eles têm toda a liberdade 
de resolver esses problemas sem que para isso 
seja necessária a interferência do Judiciário.

RDNR - Qual sua avaliação desses 10 anos 
de vigência da Lei?
Pierpaolo Cruz Bottini – A Lei 11.441/07 fa-
cilitou a vida de todas essas pessoas e liberou a 
pauta do Judiciário. Eu lembro que na época, no 
primeiro ano, logo de cara, foram suprimidos 
cerca de 200 mil processos do sistema judicial. 

Isso tornou o Judiciário um pouco mais racional. 

RDNR - Foi dada prioridade às ações que es-
tavam há mais tempo aguardando?
Pierpaolo Cruz Bottini - Não houve priorida-
de porque, imediatamente, as pessoas fizeram 
seus divórcios e separações (nos cartórios) e 
deram baixa no Judiciário,pois não precisou 
mais da análise do juiz.

RDNR - O novo CPC propõe a desjudiciali-
zação de outros atos jurídicos, como a usu-
capião e a mediação e conciliação. Acredita 
que a atuação da lei 11.441 também poderia 
ser ampliada – seja pelo aumento da abran-
gência de seus atos ou por novos atos? 
Pierpaolo Cruz Bottini - Eu acho que sim, 
desde que, mais uma vez, tomemos o cuidado 
para não desregulamentar ou tirar do Judi-
ciário situações que mereçam uma análise do 
juiz, como, por exemplo, o interesse de me-
nores de idade. Acredito na desjudicialização 
de atos que não necessitam de uma análise do 
juiz, de um magistrado, pois o sistema funcio-
na mais rápido e melhor.

“O juiz só é importante quando 
há a presença de litígio”

Pierpaolo Bottini Cruz, secretário da Reforma do Judiciário na época da aprovação da Lei 11.441/07

“Os cartórios têm regulação, 
confiança, estrutura, 

competência e capilaridade 
para atuar na desjudicialização”

Revista de Direito Notarial e de Re-
gistro do Estado do Espírito Santo 
traz com exclusividade entrevista com 

Pierpaolo Cruz Bottini, ex-secretário da ex-
tinta Secretaria de Reforma do Judiciário, 
para falar sobre o sucesso dos 10 anos da Lei 
11.441, que levou do Judiciário para os cartó-
rios extrajudiciais atos de divórcio, separação, 
partilhas e inventário.

Bottini esteve à frente do departamento, 
criado pelo ex-ministro da Justiça Márcio 
Thomaz Bastos, durante seus primeiros anos 
no cargo e acompanhou importantes mudan-
ças do meio jurídico em favor da desjudicia-
lização de processos, como a publicação da 
referida Lei, em 04 de janeiro de 2007.

Atualmente, ele é advogado e professor de 
Direito Penal na Universidade de São Pau-
lo (USP). Também foi membro do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 
também do Ministério da Justiça.

RDNR - A Lei 11.441/07 foi um dos primeiros 
projetos a serem aprovados pela Secretaria de 
Reforma do Judiciário. Qual foi a importân-
cia se aprovar, naquela época, esta Lei 11.441?
Pierpaolo Cruz Bottini – A Lei 11.441 des-
burocratizou a prática desses atos (divórcio, 
separação, partilha e inventário), que são atos 
importantes, facilitou a vida das pessoas, prin-
cipalmente a vida de quem dependia desses atos 
para resolver uma série de problemas, além de 
ter diminuído o número de processos do Judiciá-
rio, processos que antes ocupavam as pautas dos 
juízes e, com sua vigência, deixaram de ocupar. 
Portanto, efetivamente, ela foi muito importante.

RDNR - Existia um número excessivo de 
processos que ficavam sem andamento du-
rante anos?
Pierpaolo Cruz Bottini - Na verdade, atrasa-
va-se muito esses processos de separação, di-
vórcio, inventário e partilha, porém, mais do 
que isso, eles acabavam ocupando um tempo 
do juiz que, hoje, pode dedicar para resolver 
situações muito mais complexas, ou seja, ra-
cionalizou o tempo do juiz.

A
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“A Lei 11.441 desburocratizou 
a prática desses atos 

(divórcio, separação, partilha 
e inventário), que são atos 
importantes, facilitou a vida 

das pessoas, principalmente a 
vida de quem dependia desses 
atos para resolver uma série de 

problemas”

RDNR - Alguns juristas defendem que, mes-
mo quando há a presença de menores, in-
ventários e partilhas possam ser realizados 
em cartórios, desde que haja a presença do 
Ministério Público. Qual sua opinião?
Pierpaolo Cruz Bottini - A proposta me pare-
ce uma alternativa bastante razoável, o impor-
tante é que tenha um representante do Poder 
Público para olhar pelos interesses do menor 
de idade ou do hipossuficiente. Se é o juiz ou se 
é o Ministério Público, acho que isso deve ser 
debatido, mas nós devemos procurar a solução 
mais rápida, mais fácil, porém, preservando o 
interesse daqueles que precisam ser protegi-
dos por terem algum tipo de hipossuficiência.

RDNR - Existe algum ato específico que 
acredita que prontamente poderia ser alvo 
de desjudicialização?
Pierpaolo Cruz Bottini - Há uma série de pro-
postas, mas acho que precisamos discutir com 
um pouco mais de calma. Estou fora dessa dis-
cussão há algum tempo, pois saí do Ministério 
(da Justiça) naquela época e acabei não parti-
cipando mais tão ativamente das discussões, 
por isso não estou tão capacitado para falar a 
respeito dessas novas propostas, mas se elas 
seguirem essa linha, são muito bem-vindas.

RDNR - Qual a importância dos serviços ex-
trajudiciais para a sociedade?
Pierpaolo Cruz Bottini - É um serviço funda-
mental, porque, na verdade, foram os serviços 
extrajudiciais que deram toda a estrutura para 
que as pessoas possam prescindir do Judiciário 
nesses casos específicos. Os cartórios têm uma 
regulação, confiança, estrutura, competência 
e capilaridade para atuar na desjudicialização. 
Tudo isso foi muito importante para fazer com 
que essa Lei fosse efetivada na prática.

s cartórios extrajudiciais do interior 
dos estados do Paraná e Santa Catarina 
estão aptos a realizar a legalização de 

documentos brasileiros para serem utilizados 
no exterior, desde 23 de janeiro deste ano. O 
procedimento, chamado de “apostilamento”, já 
vem sendo realizado nos cartórios das capitais 
desde agosto de 2016 e, desde dezembro, no 
interior do Acre, Amapá, Tocantins, Sergipe 
e Rio de Janeiro. O serviço é regulamentado 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e 
atende a Convenção de Haia da qual o país 
é signatário, ao lado de outros 111 países. Os 
demais estados aguardam o encaminhamen-
to ao CNJ pelo respectivo Tribunal, da rela-
ção dos cartórios do interior que realizaram o 
procedimento.          

A medida otimizou o serviço com redução 
da burocracia e de custos para quem está se 
mudando ou indo estudar fora do território 
nacional. A escolha por viabilizar esse serviço 
nos cartórios ocorreu não apenas em virtude 
da capilaridade, mas da credibilidade e con-
fiança do CNJ no sistema de cartórios extra-

Cartórios do interior do PR e SC 
iniciam serviço de legalização de 
documentos para uso internacional

judiciais. Segundo o presidente da Associação 
dos Notários e Registradores do Brasil (Ano-
reg-BR), Rogério Portugal Bacellar, a amplia-
ção do apostilamento no interior vai contri-
buir ainda mais para a redução de custos para 
a sociedade.

“Com o apostilamento sendo realizado em 
cartório não será necessário o deslocamento 
para diferentes órgãos em diversas cidades, o 
que economizará tempo e dinheiro do cida-
dão”, avalia. Anteriormente, o serviço era pres-
tado pelo Ministério de Relações Exteriores, o 
que exigia o deslocamento até o município que 
tivesse uma representação do Itamaraty, para 
realizar a validação da documentação. O pro-
cedimento ainda será necessário para países 
que não são signatários da Convenção de Haia.

 
treinamento
Desde o ano passado, a Anoreg-BR por meio 
da Escola Nacional dos Notários e Registrado-
res (Ennor) está realizando a capacitação dos 
cartórios para atendimento dessa demanda. 
Para facilitar o acesso dos titulares em todo 
país, foi disponibilizado o “Curso de apostila-
mento: Incluindo Provimento nº 58/2016 do 
CNJ”, ministrado pelo Tabelião Substituto do 
1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília-DF, 
Felipe Alberto de Sá Carvalho, que explica os 
detalhes práticos de como os cartórios devem 
fazer o serviço.

Os cartórios interessados em realizar o 
apostilamento devem estar cadastrados jun-
to ao CNJ e possuir certificação digital. A 
impressão da apostila só poderá ser feita em 
papel seguro, fornecido pela Casa da Moeda. 
Para solicitá-lo é necessário cadastro prévio 
junto à empresa. O prazo para envio dos pa-
péis é em torno de cinco dias úteis.

“Com o apostilamento sendo 
realizado em cartório não será 

necessário o deslocamento 
para diferentes órgãos em 

diversas cidades, o que 
economizará tempo e dinheiro 

do cidadão”

Rogério Portugal Bacellar, 
presidente da Anoreg-BR

O



16 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

ESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁ-
RIOS DE BEM INDIVIDUALIZADO
O ordenamento civil brasileiro prevê a 

cessão de direitos hereditários em seu artigo 
1.793. Sua concretização poderá se dar total ou 
parcialmente e a cessão será sempre do mon-
tante ideal, limitado àquilo que é cabível ao 
cedente, ou seja, sua quota parte na sucessão 
legítima ou testamentária. A grosso modo, ven-
de-se o direito de herdar, há uma sub-rogação 
do herdeiro pelo cessionário.

Com peculiaridades próprias, este tipo de 
negócio jurídico não pode ser celebrado a qual-
quer tempo, ele tem data certa, porém imprevi-
sível, de início e de fim. Há um ínterim no qual 
pode ser celebrado, que se dá com a abertura da 
sucessão até a ultimação da partilha.

Nota-se que, se celebrado antes da sucessão, 
seria considerado pacto sucessório, vedado de 
pleno direito pelo ordenamento, pois não se 
pode ter por objeto de um contrato a herança 
de pessoa viva. Caso fosse celebrado após a par-
tilha, esta alienação seria considerada venda ou 
doação, uma vez que o vocábulo “cessão” só se 
aplica à transmissão de bens incorpóreos .

No ato da lavratura, deve o tabelião observar 
e fazer constar claramente se a cessão é feita a 
título gratuito ou oneroso, assim como obser-
var se ela é total ou parcial. Esta discrição é 
fundamental para o recolhimento do imposto 
de transmissão. Caso seja um ato gratuito, reco-
lher-se-á ITCMD pelo Estado; caso seja um ato 
oneroso, recolher-se-á ITBI pelo Município.

Como intermediador de negócios jurídicos 
que é, e em homenagem ao Princípio da Justiça 
Preventiva e da Segurança Jurídica, o Notário 
tem o dever de instruir e informar aos interes-

Cessão de Direitos Hereditários 
de Bem individualizado
Bruno Bittencourt Bittencourt

“O Notário tem o dever 
de instruir e informar aos 

interessados a respeito de seus 
direitos e obrigações, agindo 

como um legítimo mediador e 
evitando eventuais conflitos, 
bem como deve providenciar 
todos os documentos exigidos 

por lei e pelo Código de 
Normas”

sados a respeito de seus direitos e obrigações, 
agindo como um legítimo mediador e evitando 
eventuais conflitos, bem como deve providen-
ciar todos os documentos exigidos por lei e 
pelo Código de Normas (art. 713 ).

No entanto, na prática hodierna, o Tabelião 
de Notas depara-se com pretensões de herdei-
ros desavisados que buscam uma cessão de di-
reitos hereditários de bem individualizado do 
espólio ou até mesmo a “renúncia em favor de”, 
também conhecida como renúncia translativa.

Porém, nossa legislação civil veda de maneira 
relativa tal procedimento, por ser o acervo he-
reditário considerado, abstratamente, um todo 
indivisível (art. 1.791 e seu Parágrafo único , do 
CC) e imóvel (art. 80, II do CC), do qual todos 
os herdeiros são condôminos. Este estado de 
indivisão perdura até o momento da partilha, 

quando cada sucessor passa a ter autonomia 
para administrar o patrimônio que lhe cabe.

Nota-se que, mesmo um espólio composto 
apenas por bens móveis, será considerado imó-
vel para efeitos legais, necessitando de forma 
solene para sua alienação, escritura pública, 
precedida de outorga do cônjuge (exceto no 
regime da separação de bens), lembrando que, 
a teor do disposto no artigo 166, IV do Códi-
go Civil, a inobservância destes procedimentos 
ensejará a anulação do negócio jurídico e suas 
consequências poderão se estender por anos 
e anos, uma vez que o prazo decadencial para 
propositura da ação de anulação do negócio 
celebrado vigorará até dois anos após o termi-
no da sociedade conjugal. Por outro lado, esta 
autorização poderá se dar por instrumento pú-
blico ou particular, desde que autenticado.

C
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Tal vedação encontra amparo legal no artigo 
1.793, §§ 2º e 3º do Código Civil ao determi-
nar que “o direito a sucessão aberta, bem como 
o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode 
ser objeto de cessão por escritura pública,mas 
é ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu di-
reito hereditário sobre qualquer bem da he-
rança considerado singularmente, assim como 
também será ineficaz a disposição, sem prévia 
autorização do juiz da sucessão, por qualquer 
herdeiro, de bem componente do acervo here-
ditário, pendente de indivisibilidade ”.

O Superior Tribunal de Justiça, especifica-
mente a Ministra Nancy Andrighi, proferiu o 
seguinte voto em julgado de 02/02/2006, o qual 
transcreve-se em parte:

“Quanto à alegação dos recorrentes de ser in-
viável o registro da cessão de direitos hereditá-
rios, de fato, enquanto não ultimada a partilha, 
o referido negócio não poderia ser levado a re-
gistro, pois só no momento da partilha é que se 
determina e especifica o quinhão de cada her-
deiro e, automaticamente, o objeto da cessão.

Enquanto não houver partilha dos bens, o 
cessionário detém apenas direito expectativo, 
que só irá se concretizar efetivamente após a 
especificação do quinhão destinado ao herdei-
ro cedente”.

Entretanto, “nada obsta a que o cedente es-
pecifique um bem como integrante de sua quo-
ta-parte, mas tal especificação não obriga aos 
coerdeiros. Se estes concordarem com a cláusula 
aposta no instrumento de cessão, pode acordar 
que o bem especificado faça parte da quota que 
caberia ao cessionário, mas não estão obriga-
dos a fazê-lo, exceto por cortesia ”.Os tribunais, 
por sua vez, consideram o negócio válido, em-
bora sua eficácia ficasse condicionada à efetiva 
atribuição do ao imóvel ao herdeiro cedente.

Todavia, o Código Civil admite a cessão de 
bem individualmente considerado, desde que 
precedida de autorização judicial. Uma vez per-
mitida, o valor da alienação deve ser descontado 
da quota-parte cabível ao herdeiro, mesmo que 
para deferi-la o magistrado tenha que ouvir os 
demais coerdeiros, o que deve, por bem, fazer.

O Art. 16 da Resolução 35 do CNJ, diz que “é 
possível a promoção de inventário extrajudicial 
por cessionário de direitos hereditários, mes-
mo na hipótese de cessão de parte do acervo, 

“A cessão de direito hereditário 
deverá ser feita de forma 
genérica, apontando qual 

percentual da cota está sendo 
alienado, por exemplo, 100% 

(ou menos) daquilo que cabe a 
determinado herdeiro”

referência:
CASSETTARI, Christiano. Revista Fé Publica. Ano II – nº 
14. A impossibilidade d Cessão de Direitos Hereditários 
de Bens Singulares. p. 28-29. Dezembro 2011.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, vo-
lume 7 : direito das sucessões – 5 ed. – São Paulo – 
Saraiva, 2011
LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos. Teoria e 
Prática. – 2. ed. – Rio de Janeiro : Forense ; São Paulo 
: Método, 2011.
NERY JUNIOR, Nelson. Rosa Maria de Andrade Nery. Có-
digo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 3 ed. 
Revista dos Tribunais. São Paulo : 2005.
MIRANDA, Jeferson. Manual Prático do Tabelião de No-
tas. Espírito Santo, 2007.

Bruno Bittencourt Bittencourt é Assessor 
da Presidência do Sindicato dos Notários 
e Registradores do Estado do Espírito Santo 
(SINOREG-ES) e advogado OAB/ES 17.757

desde que todos os herdeiros estejam presentes 
e concordes”. Assim, uma vez tendo anuência 
de todos os herdeiros a alienação de bem in-
dividualizado poderia ocorrer sem autorização 
judicial. Isto por que a lei civil apenas veda a 
alienação por coerdeiro não vedando, porém 
a alienação feita por todos eles em conjunto, 
sendo o ato válido independente de autoriza-
ção judicial. Não obstante, deve também o côn-
juge meeiro comparecer à escritura pública na 
qualidade de “cedente” dos direitos relativos à 
meação, ou à quota parte que lhe tocar na he-
rança, conforme o caso e o regime de bens em 
que era casado.

Esta regra tem sua razão de ser, pois com o 
advento da Lei 11.441/07, o “juiz” passa ser o 
notário, que com o consentimento dos demais 
herdeiros poderá singularizar o quinhão here-
ditário através da escritura pública. Ora, se hou-
ver a necessidade do juiz togado, perde a razão 
de ser a desjudicialização do inventário con-
sensual, proposto pela legislação federal acima.

Outra hipótese é caracterizada pela venda 
pelo próprio espólio, e não por um só herdeiro, 
de bem singularmente considerado, visando o 
pagamento do imposto de transmissão, dívidas 
do espólio, despesas com advogados e inventá-
rios etc, e também deverá ser precedida de au-
torização judicial. Neste caso, a quantia que res-
tar, após o abatimento das despesas, integrará o 
monte-mor, e será partilhado da mesma forma 
que os demais bens do acervo.

Além dos fatos ao norte expostos, o cessio-
nário não será beneficiado apenas com o ativo. 
Como dito em linhas anteriores, ele se sub-ro-
gará nos direitos do cedente, incluindo tam-
bém o passivo. Essa sub-rogação somente não 
tem lugar no caso de acréscimo ou substituição 

após a realização da Cessão, por expressa pre-
visão do §1º do artigo 1.793, ainda assim, desde 
que não prevista anteriormente.

Assim, via de regra, a cessão de direito here-
ditário deverá ser feita de forma genérica, apon-
tando qual percentual da cota está sendo alie-
nado, por exemplo, 100% (ou menos) daquilo 
que cabe a determinado herdeiro. Sendo ele o 
único herdeiro e fazendo cessão total de seus 
direitos, a escritura adjudicatória poderá ser 
lavrada tendo como único interessado o cessio-
nário, caso contrário o ato deverá ter todas as 
partes presentes ou devidamente representadas.

Ultimada os ritos de praxe, incube ao cessio-
nário se apresentar nos autos do inventário re-
gistrando sua respectiva carta, caso o bem seja 
efetivamente atribuído ao herdeiro cedente.

Portanto, a pretensão de se alienar bem sin-
gular componente de espólio não encontra ex-
presso amparo legal, porém esta possibilidade 
não é descartada pela doutrina e jurisprudên-
cia. Assim, somente precedida de autorização 
judicial e anuência de todos os herdeiros e 
eventual cônjuge sobrevivo o ato terá plena efi-
cácia. Por assim dizer, deve o tabelião de notas 
se atentar às minúcias do ato, não lavrando e 
tampouco permitindo o ingresso deste tipo 
de cessão nos inventários caso não estejam 
em consonância com os entendimentos aci-
ma expostos, devendo orientar seus usuários e 
preservar, acima de tudo, a lisura dos negócios 
jurídicos do qual faz parte.

  Carlos Roberto Gonçalves, p. 55.
  “Embora ainda praticamente desconhecido e pouco discutido em nosso país, este princípio pode ser inferido do próprio artigo 1º. Da Lei 8.935/1994, como pressuposto da segu-
rança jurídica (sem paz social não há estabilidade jurídica) e de leis especiais”. Luiz Guilherme Loureiro, p. 491.
  Art. 713. Na lavratura da escritura nos casos de inventário e partilha, deverão ser apresentados, dentre outros, os seguintes documentos, observando-se, no que couber, o disposto 
no art. 79, inciso III, alínea “c”, deste Código de Normas: I – certidão de óbito do autor da herança; II – RG e CPF das partes e do autor da herança; III – certidões do registro civil 
comprobatórias do vínculo de parentesco dos herdeiros; IV – certidão de casamento do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros casados, e pacto antenupcial, se houver; V – certidão 
do registro de imóveis de propriedade e ônus, atualizada
  Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.
Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.
  Christiano Cassettari. Revista Fé Pública. A impossibilidade d Cessão de Direitos Hereditários de Bens Singulares. p. 29.
  Carlos Roberto Gonçalves, p. 58.
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Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) emitida desde o dia 2 janeiro 
terá novas cores e itens de segurança. 

As mudanças são válidas para todo o país e 
foram determinadas em uma resolução di-
vulgada pelo Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) em maio último.

Quem tem carteira dentro da validade não 
precisará trocá-la pela nova antecipadamente. 
Os procedimentos para obter ou renovar a 
habilitação também permanecem os mesmos.

Uma das principais alterações para as novas 
CNHs será a troca da tinta azul esverdeada 
da tarja que fica no topo do documento atual, 
acima da foto de identificação do cidadão, 
para a cor preta.

A impressão continua em alto relevo e a 
tarja passa a ter o mapa do estado responsável 
pela emissão da habilitação, do lado direito. 
A nova CNH também terá dois números de 
identificação nacional – Registro Nacional e 
Número do Espelho da CNH – e um núme-
ro de identificação estadual, que é o número 
do formulário Renach (Registro Nacional de 
Condutores Habilitados).

tinta especial
No alto do lado esquerdo, sob o brasão da Re-
pública, a imagem do mapa do Brasil passa a 
ser impressa com tinta especial de segurança, 
que também dificulta a falsificação. Todo o 
fundo do documento vai ficar mais amarelado 
e alguns elementos gráficos, como números, 
poderão ser conferidos com o uso de luz ul-
travioleta.

O documento ganhará brasões da Repúbli-
ca impressos que só serão vistos com o uso de 

Carteira Nacional de Habilitação 
muda visual para inibir falsificação
Desde o dia 2 de janeiro, novo documento 
possui novas cores e itens de segurança

luz negra. Na parte de baixo, haverá uma ho-
lografia com a sigla CNH impressa repetidas 
vezes. Além disso, aparecem novos fios de mi-
croletras que também servem para dificultar 
falsificações.

Os itens de controle de segurança incluem 
mais elementos em relevo e em microimpres-

são. O documento ganhará um código nu-
mérico de validação composto pelos dados 
individuais de cada CNH. Esse código vai 
permitir aos agentes de trânsito validar a ha-
bilitação por meio de um aplicativo que deve 
ser disponibilizado pelo Denatran.

Fonte: Denatran

“Quem tem carteira 
dentro da validade não 
precisará trocá-la pela 

nova antecipadamente. Os 
procedimentos para obter ou 
renovar a habilitação também 

permanecem os mesmos”

A
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA – 
0000584 – 14.2011.2.00.0000
Requerente: 
CONCELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ 
Requerido: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ES

Decisão
Cuida-se de requerimento formulado por RU-
BENS PIMENTEL FILHO (ID 1510152), no qual 
requer a declaração de provimento do 1º Oficio 
da Comarca de Aracruz/ES (CNS 02.301-0), com 
a consequente exclusão do referido Cartório do 
rol de serventias declaradas vagas, bem como 
do rol de serventias disponíveis no concurso de 
notários e oficiais de registro regido pelo Edital 
nº 1-TJ/ES de 10/07/2013.

O requerente aduz, em síntese, que iniciou 
o exercício de suas funções na serventia do 1º 
Oficio da Comarca de Aracruz/ES em maio de 
1971, tendo sido designado substituto legal do 
titular pelo Ato nº 198/77.

Em razão do falecimento do então titular da 
serventia em 18/05/1988, requereu o pedido 
de efetivação no dia 24/05/1988, visto que 
preenchia todos os requisitos para a investidura 
no cargo, conforme artigo 208 da Constituição 
Federal de 1967.

O Conselho Superior da Magistratura do Tribu-
nal de Justiça do Estado do Espírito Santo julgo 
procedente o pedido de concessão da delega-
ção ao requerente em 29/08/1988. Contudo, 
somente em 15/03/1989 foi publicado o Ato 
nº 254/89, em cumprimento a referida decisão.

Contudo, nos autos do procedimento de con-
trole administrativo nº 200810000008855, 
o Conselho Nacional de Justiça desconstituiu 
“todas as delegações concedidas por ato do 
Tribunal de Justiça do Estado de Espírito Santo 
sem a realização de concurso público, com base 
na Constituição de 1967 e também as delega-
ções concedidas sem a realização a realização 
de concurso após a Constituição de 1988, com 
fundamento na Carta de 1967, ou em legislação 
estadual revogada. ”

Portanto, o 1º Oficio da Comarca de Aracruz/
ES conta como vago desde a publicação da deci-
são administrativa supracitada.

Sustenta que a decisão do CNJ não se aplicaria 
ao seu caso porque a vacância do 1º Oficio da Co-
marca de Aracruz/ES foi anterior à promulgação 
do atual texto constitucional, e “em razão de proce-
dimentos burocráticos somente em 15.03.1989 
foi publicado o ato nº 254/89, expedido pelo 
então Presidente do Egrégio Conselho da Ma-
gistratura nos autos do processo nº 2468/88”. 

CNJ decide pela regularidade do provimento 
do 1º Oficio da Comarca de Aracruz (ES)

DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/11/2014)
Quando à situação do provimento do 1º Oficio 

da Comarca de Aracruz/ES, infere-se da certidão 
da Controladora-Geral das Escrivanias e Serven-
tias da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito 
Santo, juntada pelo requerente, que “o serven-
tuário foi designado pelo Ato nº 198/77, como 
substituto legal do titular” (Id 1510180 – fl. 12). 

Consta também, no Id 1510180 (fl. 8), que 
pela vacância do 1º Oficio da Comarca de Ara-
cruz/ES, o requerente foi empossado como 
Tabelião e Oficial da referida serventia e, 
19/05/1988, pela Portaria nº 12/88 do Juízo de 
Direito de Aracruz/ES e, posteriormente pelo ato 
nº 691/88 do TJES, publicado em 22/06/1988.

Além disso, o Conselho da Magistratura do 
TJES deferiu, em 29/08/1988, a titularidade 
do 1º Oficio da Comarca de Aracruz/ES ao re-
querente pela “satisfação dos requisitos do 
art. 208 da Constituição Federal, com a reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 22” 
(Id 1510181 – fl.2).

Dessa forma, no presente caso, a vacância e 
o consequente deferimento do pedido do reque-
rente pelo Conselho da Magistratura do TJES, 
foram corretamente analisados como base na 
Constituição e legislação vigentes à época. 

Ademias, como a nomeação do requerente 
como substituto legal do titular deu-se pelo Ato 
nº 198/77, preenchido também no requisito 
temporal estabelecido pelo art. 208 da Consti-
tuição de 1967.

Assim, diante da vacância da Serventia e dos 
procedimentos adotados para a definição da ti-
tularização do requerente terem ocorrido antes 
da vigência da Constituição Federal de 1988, 
conclui-se pela regularidade do provimento do 
1º Oficio da Comarca de Aracruz/ES.

Forte nessas razões, declaro PROVIDO o 
1º Oficio da Comarca de Aracruz/ES (CNS nº 
02.301-0) por RUBENS PIMENTEL FILHO, e de-
termino a atualização do seu status para “PRO-
VIDO” no Sistema Justiça Aberta, fazendo cons-
tar o número deste procedimento e do Id no qual 
for autuada esta decisão.

Por fim, tendo em vista que o 1º Oficio da Co-
marca de Aracruz/ES (CNS 02.301-0) está no rol 
de serventias vagas ofertadas pelo Concurso de 
Notários e Oficiais de Registro em Curso, oficie-
se o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 
Santo para adoção das procidências cabíveis. 

Intime-se o requerente.
Após, voltem conclusos.

Brasília, 04 de agosto de 2016.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

É o relatório. Decido.
Da análise dos documentos juntados aos au-
tos pelo requerente (ID 1510180, 1510181 
e 1510182), verifica-se que p MS 27787/
DF impetrado pelo Requerente e Sydinei 
José Bravim, em tramite do STF, versou a ri-
gor sobre violação da ampla defesa no Pro-
cedimento de Controle Administrativo nº 
2008.10.00.000885-5 do CNJ. 

A Ministra Rosa Weber, Relatora da MS 
27787/DF concluiu:

As situações jurídicas nominalmente identifi-
cadas, portanto, disseram respeito a um caso 
de permuta e a um caso de acumulação. O CNJ, 
nesta decisão, não desconstituiu imediatamen-
te nenhuma delegação concedida a substituto; 
apenas determinou que “todas as delegações 
concedidas por ato do Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo” fossem verificadas 
pela autoridade delegante. É o que fica claro 
da leitura dos itens ‘a’ e ‘d’ do dispositivo: após 
desconstituir as nomeações irregulares (apli-
cando, em casa caso, as premissas estipuladas 
de forma genérica pelo julgado do CNJ), as ser-
ventias deveriam ser oferecidas pelo TJ/ES em 
concurso. 

Os processos administrativos manejados pe-
rante o Conselho Nacional de Justiça têm os 
mais variados alcances. Nem todos produzem 
efeitos concretos e imediatos sobre particulares: 
como demonstra o caso, muitas vezes se limita 
o órgão a tecer ordens gerais a outros órgãos, 
sobre os quais exerce controle. Os imperantes 
não eram partes do PCA, mas interessados que 
poderia ter acompanhado (voluntariamente) o 
concurso do processo. Intervir em um processo 
administrativo no âmbito do CNJ não é necessá-
rio o mesmo que intervir em processo judicial. 
O provimento de um processo daquela natureza 
não repercute de forma obrigatória em situação 
jurídica particulares.

(...) 
Retomando o exame da violação da ampla de-

fesa, destaco que essa linha de conclusão – no 
sentido de que incumbe ao impetrante demons-
trar, inequivocamente e de forma concreta, com 
apoio nas circunstâncias do caso, o prejuízo so-
frido diante de eventual restrição, pelo CNJ, do 
direito à ampla relacionadas ao sistema proces-
sual como um todo – foi adotada pelo Pleno des-
ta Suprema Corte no exame do MS 28.375/DF, 
de minha relatoria (DJe de 09.5.2014), em que 
candidatos de concurso público à delegação 
de serviços notarias e de registro no Estado do 
Goiás se consideram prejudicados pela ausência 
de intimação pessoal à participação em PCA que 
veio regular a forma de contagem de pontos re-
lativos à fase de títulos do certame. (MS 27787/
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ecreto nº 8.936, 
de 19 de dezembro de 2016
Publicado pela Presidência da Re-

pública no último dia 19, o Decreto 8.936 
institui a Plataforma de Cidadania Digital e 
dispõe sobre a oferta dos serviços públicos 
digitais, no âmbito dos órgãos e das entida-
des da administração pública federal dire-
ta, autárquica e fundacional. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, in-
ciso VI, alínea “a” da Constituição, DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Plataforma de Cida-
dania Digital, no âmbito dos órgãos e das 
entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, com a fi-
nalidade de: 
I facultar aos cidadãos, às pessoas jurídi-

cas e a outros entes públicos a solicita-
ção e o acompanhamento dos serviços 
públicos sem a necessidade de atendi-
mento presencial; 

II implementar e difundir o uso dos serviços 
públicos digitais aos cidadãos, às pes-
soas jurídicas e a outros entes públicos, 
inclusive por meio de dispositivos móveis; 

III disponibilizar, em plataforma única e cen-
tralizada, mediante o nível de autentica-
ção requerido, o acesso às informações e 
a prestação direta dos serviços públicos; 

IV simplificar as solicitações, a prestação e 
o acompanhamento dos serviços públi-
cos, com foco na experiência do usuário; 

V dar transparência à execução e permitir 
o acompanhamento e o monitoramento 
dos serviços públicos; e

VI promover a atuação integrada e sistêmi-
ca entre os órgãos e as entidades envolvi-
dos na prestação dos serviços públicos. 

Art. 2º Para os fins deste Decreto, conside-
ra-se: 
I serviço público - ação dos órgãos e das 

entidades da administração pública 
federal para atender, direta ou indireta-
mente, às demandas da sociedade rela-
tivas a exercício de direito ou a cumpri-

mento de dever; 
II serviço público digital - serviço público 

cuja prestação ocorra por meio eletrôni-
co, sem a necessidade de atendimento 
presencial; 

III usuário - pessoa física ou jurídica que 
demanda um serviço público; e

IV gestor - órgão ou entidade da adminis-
tração pública federal responsável pela 
oferta do serviço ao usuário. 

Art. 3º Compõem a Plataforma de Cidada-
nia Digital: 

I o Portal de Serviços do Governo Federal, 
disponível em www.servicos.gov.br, sítio 
eletrônico oficial para a disponibilização 
de informações e o acesso a serviços pú-
blicos; 

II o mecanismo de acesso digital único do 
usuário aos serviços públicos, com nível 
de segurança compatível com o grau de 
exigência, natureza e criticidade dos da-
dos e das informações pertinentes ao 
serviço público solicitado; 

III a ferramenta de solicitação e acompa-
nhamento dos serviços públicos, com as 

Decreto nº 8.936/2016 institui 
a Plataforma de Cidadania Digital
Consulta, acesso e prestação de serviços público deverão ser 
oferecidos em meios digitais no âmbito dos órgãos e das entidades 
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional

D
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seguintes características: 
a) identificação do serviço público e de 

suas principais etapas; 
b) solicitação eletrônica dos serviços; 
c) agendamento eletrônico, quando 

couber; 
d) acompanhamento das solicitações 

por etapas; e
e) peticionamento eletrônico de qual-

quer natureza; 
IV a ferramenta de avaliação da satisfação 

dos usuários em relação aos serviços 
públicos prestados; e

V o painel de monitoramento do desem-
penho dos serviços públicos prestados, 
com, no mínimo, as seguintes informa-
ções para cada serviço, órgão ou entida-
de da administração pública federal: 
a) volume de solicitações; 
b) tempo médio de atendimento; e
c) grau de satisfação média dos usuários. 

Art. 4º Os órgãos e as entidades da admi-
nistração pública federal deverão: 
I encaminhar ao Ministério do Planeja-

mento, Desenvolvimento e Gestão e 
publicar em sítio institucional próprio 
plano de integração dos seus serviços à 
Plataforma de Cidadania Digital com os 
critérios para a priorização dos serviços; 

II cadastrar e atualizar as informações dos 
serviços públicos oferecidos no Portal de 
Serviços do Governo Federal; 

III adotar a ferramenta de solicitação e 
acompanhamento dos serviços da Plata-
forma de Cidadania Digital, por meio da 
integração de seus sistemas de atendi-
mento e protocolo, inclusive quanto aos 
serviços que ainda possuam tramitação 
física de processos; 

IV adotar o mecanismo de acesso da Plata-
forma de Cidadania Digital na totalidade 
dos serviços públicos digitais à medida 
que os níveis de identificação e acesso 
contemplarem os requisitos mínimos 
de segurança exigidos pela natureza de 
cada serviço; e

V monitorar e implementar ações de me-
lhoria dos serviços públicos prestados, 
com base nos resultados da avaliação 
de satisfação dos usuários dos serviços. 

Art. 5º A disponibilidade de canal de aten-
dimento digital para a prestação dos servi-
ços públicos não substitui outros meios de 
atendimento necessários à natureza e ao 
público-alvo dos serviços, conforme avalia-
ção do gestor do serviço. 

Art. 6º Fica instituído o Comitê Gestor da 
Plataforma de Cidadania Digital, ao qual 

competirá o monitoramento da implemen-
tação da Plataforma de Cidadania Digital, 
composto por um representante titular e um 
suplente de cada um dos seguintes órgãos: 
I Ministério do Planejamento, Desenvolvi-

mento e Gestão, que o presidirá; 
II Casa Civil da Presidência da República; e
III Ministério da Transparência, Fiscaliza-

ção e Controladoria-Geral da União. 

§ 1º Os representantes dos órgãos referidos 
no caput serão indicados pelos respectivos 
titulares e designados em ato do Ministro 
de Estado do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão. 

§ 2º A participação no Comitê Gestor da 
Plataforma de Cidadania Digital será con-
siderada prestação de serviço público rele-
vante, não remunerada. 

§ 3º O Comitê Gestor da Plataforma de 
Cidadania Digital poderá convidar outros 
órgãos e entidades da administração públi-
ca federal direta, autárquica e fundacional 
para participar de suas reuniões. 

§ 4º Os órgãos e as entidades da adminis-
tração pública federal direta, autárquica e 
fundacional utilizarão o Comitê de Gover-
nança Digital, previsto no Decreto nº 8.638, 
de 15 de janeiro de 2016, para realizar a 
interlocução com o Comitê Gestor da Plata-
forma de Cidadania Digital, em relação às 
iniciativas vinculadas à Plataforma de Cida-
dania Digital. 

Art. 7º Serão observados os seguintes pra-
zos, contados da data de entrada em vigor 
deste Decreto: 
I até noventa dias, para a entrega e a pu-

blicação do plano de integração dos ser-
viços à Plataforma de Cidadania Digital, a 
que se refere o inciso I do caput do art. 4º; 

II até cento e oitenta dias, para a disponibi-
lização do mecanismo de acesso digital 
e da ferramenta de solicitação e acom-
panhamento dos serviços, a que se refe-
rem os incisos II e III do caput do art. 3º; 

III até trezentos e sessenta e cinco dias, 
para o cadastramento das informações 
dos serviços públicos no Portal de Servi-
ços do Governo Federal, a que se refere 
o inciso II do caput do art. 4º; 

IV até quinhentos e quarenta dias, para a 
disponibilização da ferramenta de avalia-
ção da satisfação dos usuários e do pai-
nel de monitoramento do desempenho 
dos serviços públicos, a que se referem 
os incisos IV e V do caput do art. 3º; e

V até quinhentos e quarenta dias, para a 

adoção da ferramenta de solicitação e 
acompanhamento dos serviços, a que 
se refere o inciso III do caput do art. 4º. 

Art. 8º O Ministério do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão poderá editar nor-
mas complementares para o cumprimento 
do disposto neste Decreto. 
Art. 9º O Decreto nº 6.932, de 11 de agosto 
de 2009, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

Art. 9º Salvo na existência de dúvida fun-
dada quanto à autenticidade e no caso de 
imposição legal, fica dispensado o reconhe-
cimento de firma em qualquer documento 
produzido no Brasil destinado a fazer prova 
junto a órgãos e entidades da administra-
ção pública federal.” (NR)

Art. 11. Os órgãos e as entidades do Poder 
Executivo Federal que prestam serviços à 
sociedade, direta ou indiretamente, deverão 
elaborar e divulgar Carta de Serviços ao Cida-
dão, no âmbito de sua esfera de competência.
...
§ 4º A Carta de Serviços ao Cidadão será 
objeto de permanente divulgação:
I em locais de fácil acesso ao público;
II nos locais de atendimento; e
III no Portal de Serviços do Governo Fede-

ral, disponível em www.servicos.gov.br, 
por meio de publicação no referido sítio 
eletrônico.” (NR)

Art. 12. Os órgãos e as entidades do Poder 
Executivo Federal deverão utilizar ferramen-
ta de pesquisa de satisfação dos usuários 
dos seus serviços, disponível no Portal de 
Serviços do Governo Federal, e utilizar os 
resultados como subsídio relevante para 
reorientar e ajustar os serviços prestados.
... 
§ 2º Os órgãos e as entidades do Poder Exe-
cutivo Federal deverão divulgar no Portal de 
Serviços do Governo Federal os resultados 
da pesquisa de satisfação dos usuários dos 
seus serviços.”(NR)

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília, 19 de dezembro de 2016; 
195º da Independência e 128º da República.

MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira

Torquato Jardim

Este texto não substitui 
o publicado no DOU de 20.12.2016
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Sinoreg-ES divulga comunicado sobre 
a nova regra de restituição do Farpen

enhores(as) Registradores(as) Civis,
A crise econômica do País gera reflexos 
financeiros no FARPEN, na medida que 

a arrecadação encontra-se insuficiente para os 
pagamentos demandados.

O Sinoreg-ES, na condição de Gestor Finan-
ceiro do Fundo, nos termos da Lei 6.670/01, 
deve zelar pelo equilíbrio econômico do FAR-
PEN, tomando medidas restritivas a fim de 
manter a existência dos ressarcimentos aos 
registradores civis das pessoas naturais.

Neste diapasão, em reunião de Diretoria 
do dia 20.01.2017, deliberou-se em reduzir os 
valores ressarcidos a cada delegatário em 25% 

(vinte e cinco por cento). No entanto, a pri-
meira redução se limitará a 12,5% e ocorrerá 
quando do ressarcimento do dia 20.02.2017. 
Após esta data, ou seja, a partir do ressarci-
mento do dia 20.03.2017, o índice de abati-
mento será majorado de 12,5% para 25%.

Esperamos, em um futuro próximo, ade-
quar as finanças e cessar as medidas de aus-
teridade acima.

Vitória-ES, 26 de janeiro de 2017

MÁRCIO VALORY SILVEIRA
Presidente do SINOREG-ES

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

Demonstrativo mês de dezembro de 2016

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 60.499,63 
(sessenta mil, quatrocentos e noventa e nove 
reais e sessenta e três centavos) em aplicação 
CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória,02 dejaneirode 2017.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  598.153,19
Saldo em caixa mês anterior  6.668,99
Portaria 012/2016  2.694,25
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES  209.000,30
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   816.516,73
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil 696.770,50 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  29.960,71 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 405,00 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.963,06 
4.1 - 2% referente depósito entre 18/11 a 30/11 136,86 
5 – Repasse à AMAGES 11.954,06 
5.1 – 2% referente depósito entre 18/11 a 30/11 136,86 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 012/2016 2.694,25 
  
SALDO LÍQUIDO  (754.021,30) 62.495,43
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (59.815,32)
C.a – 10% referente depósito entre 18/11 a 30/11  (684,31)
SALDO  1.995,80
Recebimentos entre 19/12 a 31/12  19.848,82
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  21.844,62
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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


