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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROCESSON°: 2017.00.433.907
REQUERENTE: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESPÍRITO SANTO.
ASSUNTO: INFORMAÇÕES

• DECISÃO/OFÍCIO !rff:NO Oí:f':h2020

•

Trata-se de expediente por meio do qual o então Diretor-Geral
do DETRAN/ES, Romeu Scheibe Neto, solicita a análise de viabilidade da
implantação de comunicação eletrônica da venda de veículos automotores
pelos cartórios de tabelionato de notas ao DETRAN/ES, no momento do
reconhecimento de firma.

Por meio do Ofício DETRAN/ES - DG nO 753/2018 (fI. 53), o
então Diretor Geral do DETRAN/ES, o Presidente do SINOREG/ES e o
Presidente do Colégio Notarial/ES apresentaram a minuta de convênio a
ser celebrado entre os referidos órgãos de classe e a autarquia estadual,
para análise desta Corregedoria.

Às fls. 128 o Diretor Geral do DETRAN/ES, o Presidente do
SINOREG/ES e o Presidente do Colégio Notarial do Brasil informaram "que,
no quesito técnico, estão aptos a implementar a comunicação eletrônica
de venda de veículos pelos cartórios de notas ao DETRANjES"

O Presidente do Colégio Notarial do Brasil informou, às ls.
133/142, que foram cumpridas as exigências finais sobre o projeto, qua
sejam: (i) a tabela de valores dos emolumentos; (U) informação do
DETRAN e das associações de classe notariais no sentido do atual prepar.
técnico operacional dos sistemas de informática para efetivação . a
comunicação eletrônica de venda de veículos; (iii) sugestão de redaç
do projeto no Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Com pulsando os autos, verifica-se que o Novo Código de Normas
publicado através do Provimento nO 3/2020, em 19 de fevereiro de 2020,
traz, em seu art. 711, a previsão da comunicação eletrônica da alienação,
como se vê:
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Art. 711. No reconhecimento de firma por autenticidade em
documento de alienação de veiculo automotor, poderá o tabelião
de notas, a pedido do interessado, por meio de convênio
entre entidade de sua classe e o órgão de trânsito
competente, de acordo com a Resolução nO 398, de 13 de
dezembro de 2011, do Conselho Nacional de Trânsito, efetuar
eletronicamente a comunicação da alienação, na forma e para
os fins previstos no art. 134, caput e parágrafo único, do Código
de Trânsito Brasileiro .

S 1° Feita a comunicação, o tabelião de notas deverá
entregar ao interessado certidão dando conta disso, na qual
constará: a) identificação do comprador com nome ou razão social,
RG, CPFou CNPJ, endereço completo e data; e b) identificação do
veículo por meio da placa e CPFou CNPJdo antigo proprietário.

9 2° Uma via da certidão de que trata o parágrafo anterior
deverá ser lavrada em cartório, devendo ser apresentada ao
órgão de trânsito, em até 48 (quarenta e oito) horas, quando este
eventualmente necessitar e solicitar.

9 3° Pelo serviço prestado ao usuário, o tabelião perceberá
emolumentos relativos aos atos de transmissão de dados e
expedição de certidão, não podendo repassar àquele
qualquer outro valor de custo.

9 40 O tabelião de notas deverá esclarecer ao usuário que o
serviço de que trata este artigo é facultativo, podendo ele
optar por fazer pessoalmente a comunicação diretamente ao órgão
de trânsito, de forma gratuita. (grifos nossos).

Vê-se que a comunicação de venda eletrônica tem por finalidad
informar ao DETRANsobre a transferência de propriedade de veículo a fim
de isentar o antigo proprietário de eventuais responsabilidades sobr
ocorrências futuras (como acidentes e infrações de trânsito).

Evidencia-se que a implantação do referido sistema para que o
cidadão, caso queira, realize a comunicação eletrônica da venda de seu
veículo ao DETRAN/es, através do Tabelionato de Notas, acompanha o
desenvolvimento social e mercadológico, bem como possibilita ao usuário
do sistema mais comodidade, agilidade e segurança.

Trata-se de um verdadeiro avanço ao sistema de comunicação
sobre a alienação de veículos no Estado do Espírito Santo, aliado aos
princípios que regem a Administração Pública, quais sejam: do interesse
público, da segurança jurídica, da finalidade, da motivação e da eficiência.
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Isso porque ao mesmo tempo em que reconhecerá a firma no
documento de venda (CRLV), poderá, com segurança, comunicar ao
Departamento de Trânsito, que não possui mais responsabilidade sobre
aquele veículo automotor.

Dito isso, observa-se que a previsão da comunicação eletrônica
da alienação pressupõe os quatro (4) atos propostos pelo SINOREG/ES à fI.
67, a saber: certidão por face de folha; conferência de reprodução. cópia
ou via de qualquer papel com original; microfilmagem. ou digitalização por
folha de uma face: processamento de dados.

Após a atualização dos valores pela VRTE de 2020, a Assessoria
de Planejamento e Fiscalização apurou às fls. 152/156 que o valor total a
ser pago pelo usuário seria o importe de R$ 41,98 (quarenta e um reais e
noventa e oito centavos).

Assim, esta Corregedoria Geral da Justiça reconhece a
viabilidade e autoriza a implementação da comunicação eletrônica de
venda de veículos pelos Cartórios de Notas ao DETRAN/ES, no momento
do reconhecimento de firma, nos termos da presente decisão.

Comuniquem-se os interessados.•
Para viabilizar

determino a publicação
presente decisão .

a implementação imediata do convênio,
do provimento anexo, que passa a integrar a

Após, arquive-se com as cautelas legais.

Vitória (ES), 26 de maio
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stiça
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