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 A evolução social não para. Isto é um fato e aceitá-lo é uma questão de 
bom senso.
 Como ciência social que é, o Direito tem por característica acompanhar as 
mudanças moldando as condutas de acordo com a ética, a moral, os costumes 
e balizadas na lei escrita, positivada. Dentre seus diversos ramos a ciência 
jurídica está a pacificar e ordenar a sociedade sem sequer que seus atores 
deem conta de sua influência, veja, por exemplo, todas as relações particulares 
abraçadas pelo Direito Civil normatizando pormenores da vida do cidadão.
 Intimamente ligado ao direito civilista material apresenta-se uma seara 
legal, que de igual maneira rege a vida do indivíduo em seus mais diversos 
seguimentos, o Direito Notarial e Registral ressurge no mundo jurídico com 
nova roupagem e com real potencial de provocar mudanças radicaIs na forma 
de se aplicar a lei, ou ainda melhor, de se aplicar a lei com eficiência.
 Desconhecida da maioria dos operadores jurídicos o Direito Notarial e 
Registral representado por todos os seus atores nos mais longínquos cartórios 
do país, veio outorgado como serviço público delegado pela Constituição 
Federal de 1988 em seu artigo 236, delegando ao particular esta nobre função, 
que precipuamente era reservada ao Estado, mas agora, inteligentemente, 
exercida de maneira privada e sob fiscalização do Poder Judiciário.
 Com suas características peculiares e sem qualquer paradigma no 
ordenamento nacional, os oficiais de notas e registro surgem como uma longa 
manus do Poder Judiciário na solução de questão consensuais entre pessoas e 
até mesmo executando atos não decisórios antes exclusivo do poder judicante. 
Neste contexto, a Lei Federal nº 11.441/2007 foi um marco para o ordenamento 
jurídico brasileiro, pois ali foi dado pontapé inicial para a desjudicialização de 
procedimentos.
 Desjudicializar vai além de deslocar matérias do Poder Judiciário. 
Desjudicializar representa quebra de barreiras, avanço, desburocratização. 
Desjudicializar representa evoluir conforme a sociedade moderna nos exige. É 
a contraprestação estatal digna ao cidadão brasileiro e é a mais bela homenagem 
ao Princípio da Razoável Duração do Processo.
 Mas o Direito Notarial e Registral vai além. Aqui se registra mais que 
papéis. Aqui registra-se sentimentos.

APRESENTAÇÃO
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 Ele está no primeiro sopro de cidadania da pessoa ao lavrar seu assento 
de nascimento no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN), que 
de igual maneira assiste à formação da família com o casamento e sua evolução 
patrimonial levada aos Tabelionatos de Notas e registrado pelos Registros 
Gerais de Imóveis. Ele está presente na busca do adimplemento do crédito 
descrito em um título e cobrado eficientemente pelos Cartórios de Protesto de 
Títulos, assim como nas válidas e oficiais notificações expedidas e cumpridas 
pelo Registro de Títulos e Documentos e nas muitas empresas registradas no 
Registro Civil de Pessoa Jurídica. E é também pelo serviço extrajudicial que 
assistimos e oficializamos o fim da pessoa natural pela morte com o registro de 
seu óbito também no RCPN.
 Por suas marcas tão particulares, este atrativo ramo do direito é 
basicamente formado por normas infralegais emanadas pelas 27 Corregedorias 
de Justiça dos estados brasileiros, assim como pela Corregedoria Nacional da 
Justiça, órgão integrante da estrutura do Conselho Nacional de Justiça. Se por 
um lado existe a instabilidade legislativa gerada pela função atípica exercida 
pelo Poder Judiciário, por outro lado há rápida capacidade de mutação às novas 
tendências da sociedade e isso se chama eficiência jurídica.
 Num mundo em que o tempo é determinante e a velocidade da informação 
atinge patamares jamais imaginados, utilizar de sistema jurídico eficiente no 
cumprimento da legislação e dos direitos e deveres do cidadão deixa de ser 
utopia e vira realidade.
 Pensando exatamente neste contexto otimista, este livro foi desenvolvido 
juntando ideias dos mais atuantes e respeitados profissionais do cenário 
capixaba, reunidos em uma obra de livre intelectualidade onde cada um usou 
da liberdade literária a fim de mostrar suas posições jurídicas sobre temas 
diversos ligados ao Direito Notarial e Registral em todas as suas vertentes. 
Assim, na intenção de compartilhar conhecimentos copilamos todos na 
presente obra, cujo objetivo nada mais é do que a evolução da ciência através 
da disseminação do conhecimento.

 Esperamos alcançar esta finalidade!

 Boa leitura!

Bruno Bittencourt Bittencourt
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 É com muita satisfação e orgulho que acompanho o crescimento do 
direito notarial e registral no cenário nacional. Com ainda mais orgulho vejo 
crescer o interesse de pessoas com alta capacidade intelectual na liderança 
de uma categoria com tamanha expressividade dentro do sistema jurídico, os 
quais desempenham muito mais que uma função, desempenham cidadania.
 Estar a frente de um cartório seja lá onde estiver localizado, significa levar 
aos nossos irmãos brasileiros uma dose de respeito, cidadania e dignidade. 
Lidamos diariamente com pessoas de todas as classes sociais, de todos os 
guetos, de todas as crenças, de todas as índoles, de todas as tribos.
 Somos o primeiro contato do indivíduo com a legalidade. Somos o 
nascimento, somos o crescimento, somos os negócios, somos o fim. Aqui 
começa, aqui evolui e aqui termina.
 Acompanhar, suportar e acima de tudo acreditar num futuro digno para 
a classe necessariamente significa acreditar no caminho do conhecimento, e 
é por este motivo que na condição de Presidente do Sindicato dos Notários 
e Registradores do Estado do Espírito Santo parabenizo a iniciativa de 
compartilhar os conhecimentos e muitas e muitas horas de estudo e escrita 
para produção de um conteúdo tão rico e capaz de muito nos ajudar.
 Aos meus colegas e amigos, em nome de toda categoria, prestamos 
nossas homenagens e nossos sinceros votos de sucesso na edição desta obra.

 Todo sucesso é merecido quando precedido de trabalho.

Márcio Valory Silveira
Presidente do SINOREG-ES (biênio 2017/2018)

HOMENAGEM – 1
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 É com grande satisfação e alegria que temos uma obra publicada pelos 
notários e registradores capixabas, como uma coletânea de artigos relevantes 
sobre o direito notarial e registral, fruto de experiências práticas vividas nas 
serventias extrajudiciais. 
 Sabe-se que o campo do direito notarial e registral é essencial para todo 
cidadão, pois as serventias extrajudiciais são cooperadoras de justiça e essen-
ciais à prática de atos relativos à personalidade civil, o direito fundamental à 
moradia e outros atos e negócios jurídicos. 
 Destaca-se a abordagem de temas complexos e atuais que atingem todo 
o cidadão e os operadores do direito no campo notarial e registral, que poderão 
consultar a presente obra em seu ofício diário, sendo importante o apoio das 
instituições de classe em todos os projetos como estes, que visam a comparti-
lhar o conhecimento com toda a sociedade. 
 O apoio de todos foi essencial para tornar viável esse trabalho e ver este 
resultado concretizado é motivo de muito orgulho. 
 Deixo aqui os meus registros de gratidão a todos que participaram desse 
projeto e desejo a todos uma boa leitura!

Helvécio Duia Castello
Presidente da Anoreg/ES

HOMENAGEM – 2
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1
ANÁLISE CRÍTICA DO PROVIMENTO

Nº 62/2017-CNJ
RETROCESSO NO PROCEDIMENTO DO 

APOSTILAMENTO

Igor Emanuel da Silva Gomes

 Foi publicado no dia 17/11/2017 o Provimento nº 62/2017-CNJ que, 
dentre outras, expressamente revogou as disposições do Provimento nº 
58/2016-CNJ.
 O novo provimento traz marcantes alterações na antiga regra do 
apostilamento, e em nosso modesto entendimento representa verdadeiro 
retrocesso ao procedimento, que desde seu ingresso na seara extrajudicial 
mostrou-se bastante positivo à sociedade.
 Até a edição da Resolução nº 228/2016-CNJ, que entregou o apostilamento 
às Serventias Extrajudiciais, não era possível delimitar com clareza os métodos 
de trabalhos perquiridos pelo CNJ, mas a proposta era supostamente simples: 
informar se o documento era público, autêntico e se tinha validade jurídica no 
território onde foi emitido.
 Posteriormente, o Provimento nº 58/2016-CNJ aclarou a Convenção 
de Haia e trouxe especificidade ao procedimento e, mesmo com ressalvas e 
algumas críticas, ainda era possível dar cumprimento ao texto normativo sem 
grandes reclames de ilegalidade.
 Dando cumprimento ao texto do artigo 6º da Convenção da Apostila 
(originária), a Resolução nº 228/2016-CNJ, também em seu artigo 6º, replicado 
pelo artigo 5º do Provimento nº 58/2016-CNJ estabeleceu que as SERVENTIAS 
EXTRAJUDICIAIS são autoridades competentes para a aposição de apostila 
NO LIMITE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES.
 Pela redação do artigo tinha-se que o apostilamento estaria adstrito às 
especialidades de cada serventia extrajudicial. Neste passo, um Registro de 
Imóveis, só poderia apostilar os documentos do seu ofício típico, um Registro 
de Título e Documentos só poderia apostilar os documentos do seu ofício 
típico. De igual forma, o Protesto de Títulos, os Registros Civis das Pessoas 
Naturais, as Serventias de Notas, também só poderiam apostilar os documentos 
dos seus respectivos ofícios típicos.
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 Após muita análise teórica e empírica, por ocasião de outro artigo1 cheguei 
a defender que a frase “no limite de suas atribuições” estaria introduzida no 
texto da resolução (228/2016) e do provimento (58/2016) de forma equivocada. 
Entretanto, a redação do Provimento nº 62/2017-CNJ reafirmou cabalmente 
seu equívoco, seu distanciamento da lei positiva (8.935/94), e agora sim, 
está explícito a preferência do apostilamento às Serventias Extrajudiciais que 
detém atribuição de Registro Civil.
 Vejamos o que diz o artigo 4º do novo provimento (62/2017):

 Art. 4º Os titulares do serviço notarial e de registro são 
autoridades apostilantes para o ato de aposição de apostila 
nos limites de suas atribuições, sendo-lhes vedado apostilar 
documentos estranhos a sua competência.
 § 1º O ato de apostilamento de documentos públicos 
produzidos no território nacional obedecerá estritamente às 
regras de especialização de cada serviço notarial e de registro, 
nos termos da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994.
 § 2º O serviço de notas e de registro poderão apostilar 
documentos estranhos a sua atribuição caso não exista na 
localidade serviço autorizado para o ato de apostilamento.
 § 3º O registrador civil de pessoa natural, ao apostilar 
documento emitido por registrador sediado em ente da 
Federação diverso, deverá verificar a autenticidade da 
assinatura mediante consulta à Central de Informações do 
Registro Civil (CRC Nacional).
 § 4º O notário, ao apostilar documentos emitidos por serviço 
notarial sediado em ente da Federação diverso, deverá verificar a 
autenticidade da assinatura mediante consulta à Central Notarial 
de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).
 § 5º O registrador de títulos e documentos e pessoas 
jurídicas, ao apostilar documentos emitidos por serviço sediado 
em ente da Federação diverso, deverá verificar a autenticidade 
da assinatura mediante consulta à Central de Registro de 
Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica (RTDPJBR).
 § 6º O registrador de imóveis, ao apostilar documento 
emitido por registrador sediado em ente da Federação diverso, 
deverá verificar a autenticidade da assinatura mediante consulta 
ao Operador Nacional do Registro de Imóveis (ONR).
 § 7º Os notários e registradores também poderão, nos 
limites de suas atribuições, verificar a autenticidade da assinatura 
mediante consulta à Central Notarial de Sinal Público (CNSIP).

1http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lh-
cw==&in=OTcyMA==
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 § 8º A Corregedoria Nacional de Justiça, em parceria com 
os notários e registradores, criará central única de banco de 
dados de assinatura de autoridades públicas.

 Note que o objetivo do texto normativo é realmente limitar a atuação das 
serventias quando da realização de apostilamento adstrito às suas atribuições 
típicas.
 Entendo não haver qualquer margem à interpretação expansiva neste 
particular, haja vista expressa indicação de que cada Serventia estaria autorizada 
a realizar os atos de suas competências nos termos da Lei nº 8.935/94.
 Entretanto, o regresso, ilegal em nosso entendimento, está na reserva de 
mercado que fatalmente é imposta pelo provimento. Vejamos.
 Considerando que os documentos nacionais, via de regra, só tem validade 
em âmbito nacional, qual seria o objetivo de se apostilar um documento que 
não guarda relação com a identidade civil do usuário? Estima-se que 95% dos 
documentos passíveis e interessáveis ao apostilamento são aqueles oriundos 
do registro civil (certidão de nascimento, casamento, óbito, etc).
 Com a edição do Provimento nº 62/2017-CNJ qualquer serventia que não 
detenha atribuição de registro civil foi afastada (de fato) do apostilamento.
 Não bastante a impropriedade da reserva de mercado, não se pode olvidar 
a impropriedade jurídica.
 Na cultura brasileira, reforçada pela Lei nº 8.935/94, somente os 
CARTÓRIOS DE NOTAS têm competência (fé pública) para auferir 
autenticidade de fatos, documentos e assinaturas. Trata-se de regra de 
competência exclusiva. As disposições dos artigos 6º da Lei não deixam 
margem à qualquer outra interpretação. Vejamos:

 Art. 6º Aos notários compete:
 I – formalizar juridicamente a vontade das partes;
 II – intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes 
devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando 
a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando 
os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo;
 III – autenticar fatos.

 Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade:
 I – lavrar escrituras e procurações, públicas;
 II – lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados;
 III – lavrar atas notariais;
 IV – reconhecer firmas;
 V – autenticar cópias.

 A afirmação supra não quer dizer que as outras serventias não atuam sob 
o manto da fé pública – sim, atuam. Entretanto, ex lege, só o “Notas” teria 
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condições de atestar a veracidade de documentos e assinaturas, ainda que não 
sejam de sua própria produção.
 Ocorre, data vênia, que o Conselho Nacional de Justiça não tem entendido 
o apostilamento como autenticação/reconhecimento de firma qualificados. 
No entanto, essa compreensão do apostilamento é a que deveria firma-se nas 
estruturas legais das serventias extrajudiciais.
 O fato é que o apostilamento, essencialmente, compõe uma espécie 
aperfeiçoada de autenticação de documentos, onde há conjugação de 
autenticação de fatos documentados e reconhecimento de assinatura do 
respectivo emitente. No ato de apostilamento a autoridade certifica a existência 
do documento em sua origem, certifica sua autenticidade, reconhece e certifica 
a autenticidade da assinatura do emitente do documento. Com todo respeito 
aos discordantes, isso é atribuição típica (exclusiva) previstas nos artigos 6º, I 
e III c/c 7º, IV e V da Lei Federal nº 8.935/94.
 Compreendemos que em razão da necessidade de capilaridade do serviço 
e a existência de um bem maior (a coletividade), fez bem o Notariado em 
geral em não impugnar as disposições da Resolução nº 228 e do Provimento 
nº 58, ambos do CNJ, permitindo que outras serventias usurpassem, ainda que 
parcialmente, sua competência exclusiva.
 Mas o fato é que agora o “Notas”, além de ser usurpado, foi flagrantemente 
privado de sua própria competência primária. Como poderia o “Notas” 
não praticar atos de autenticar fatos e aferir autenticidade de documentos e 
assinaturas (apostilamento)?
 E vamos além. Toda serventia extrajudicial de alguma forma trabalha 
com documentos cuja autenticidade é verificada e confirmada para fins de 
realização de procedimentos distintos (lavratura, registro, averbação). Mas 
a formalização, exteriorização do reconhecimento de autoria e procedência, 
necessariamente é exercida pelo Notário por meio de procedimento típico, 
qual seja: reconhecimento de firma ou sinal público.
 Ainda que outras serventias possam validar e reconhecer a legalidade 
de documentos, inclusive os seus próprios, somente o “Tabelião de Notas” 
tem em seu card de prerrogativas a possibilidade de transformar aquilo que 
é abstrato (fé pública) em algo palpável (fé pública externada em um selo de 
reconhecimento de firma ou de autenticação).  
 O Provimento nº 62/2017, além de reduzir a atuação do Notário, 
relativizou o reconhecimento de firma. Pelo novo texto, outros cartórios podem 
autenticar assinaturas, porém sem emissão de selo. Ora, o reconhecimento de 
firma caiu em desuso?
 Com a edição do Provimento nº 62/2017-CNJ, o fato que exsurge é a 
interpretação de que o CNJ teria limitado/reservado o apostilamento aos 
Registros Civis. E nos parece um grande equivoco – pioraria que afeta toda a 
classe de cartórios extrajudiciais, e em especial o usuário do serviço, que antes 
bradava por capilaridade e agora se vê refém das limitações trazidas pelo novo 
provimento.
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 Quando o CNJ trouxe no Provimento nº 58/2016 o reconhecimento de firma 
como parte integrante do procedimento do apostilamento, penso que as razões 
seriam as mesmas pelas quais o reconhecimento de firma existe no ordenamento 
jurídico: segurança jurídica, inibição de fraudes em documentos privados ou 
públicos etc.Sem a verificação da autoria da assinatura (e prova de sua verificação 
através de selo) o sistema do apostilamento ficará muito fragilizado.
 Em nossa cultura, o método juridicamente reconhecido para atestar a 
veracidade da assinatura de uma pessoa ainda é a emissão de selo de reconhecimento 
de firma por tabelião de notas. Logo, se a previsão do CNJ é que o reconhecimento 
de firma seja desnecessário, chego a cogitar que o CNJ estaria revogando, ainda 
que implícita ou inconscientemente, as disposições da Lei nº 8.935/94.
 Vale ressaltar que antes mesmo da vigência da Resolução nº 228/2016-
CNJ, o procedimento de legalização de documentos realizado pelo Ministério 
das Relações Exteriores, agora parcialmente superado pela Convenção de 
Haia2, já trazia em seu repertório a exigência pelo reconhecimento de firmas 
das autoridades emitentes dos documentos.
 Sob a égide da Resolução nº 228/2016-CNJ e do Provimento nº 58/2016-
CNJ, mesmo que o documento público apresentado para fins de apostilamento 
já contenha o reconhecimento de firma realizado por outra serventia, a Serventia 
que pretender realizar o apostilamento deveria realizar o reconhecimento do 
sinal público daquele que antes havia reconhecido a assinatura do emitente 
do documento, tal como dispõe o artigo 10, § 3º do Prov. nº 58/2016-CNJ. O 
objetivo da regra, mais coerente em nosso entendimento, é a garantir segurança 
jurídica às relações e aos documentos passíveis de apostilamento.
 Se o novo entendimento esboçado no Provimento nº 62/2017-CNJ 
prosperar, restará prejudicado o serviço em face do tabelionato de notas com 
atribuição única e consequentemente em face do usuário do serviço. Isto 
porque, evidentemente, a maior parte dos documentos a serem apostilados tem 
origem no registro civil (certidão de nascimento, casamento, óbito, etc.), e 
agora sequer poderiam ser apostilados por notários e detentores de atribuições 
distintas do registro civil, o que é um absurdo.
 Tal como foi redigido, o Provimento nº 62/2017-CNJ causa desalinha-
mento com a estrutura dos cartórios e implementa flagrante retrocesso ao ser-
viço, cujas consequências serão experimentas pelos usuários do serviço.

Análise constitucional

 Com a edição da carta constitucional de 1988, houve uma grande 
evolução na ordem jurídica no tocante à atividade notarial e registral no Brasil, 
que ganhou redação própria no artigo 236 constitucional.

2 Diz-se parcialmente, pois Legalização ainda é realizada pelo Ministério das Relações 
Exteriores, porém, direcionados àqueles Estados ainda não signatários da Convenção 
da Apostila.
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 A constituição de 1988 surgiu logo após o final da ditadura militar, 
um período conturbado da historia brasileira, em que militares tinham o 
comando do governo do país. Com o fim do regime militar, foi necessária 
a transição do regime a um Estado Democrático de Direito, que se deu por 
meio da promulgação de uma nova constituição, esta elaborada de forma 
democrática, conforme a configuração do Estado, preocupada em garantir 
os Direitos para que não se ocorresse arbitrariedades por parte do Estado. 
 Por seu contexto histórico, o legislador originário, prevendo que 
mudanças poderiam ocorrer, acabou por instituir cláusulas pétreas, que 
resguardam direitos e garantias fundamentais e a forma de Estado, dentre 
outras, sob o manto da imutabilidade.
 Ainda hoje nosso texto constitucional é muito criticado, pois é 
considerado prolixo, uma vez em que trata de assuntos que, em tese, 
deveriam ser tratados por normas infraconstitucionais. Mas isto tem um 
motivo – o contexto histórico em que ela surgiu. Buscou-se resguardar de 
forma ampla e detalhada  direitos que foram frequentemente violados durante 
a ditadura militar, o que resultou em uma Constituição Federal extensa. 
Tal crítica se fundamenta no direito comparado, em que as Constituições 
são menores, como por exemplo, a Constituição Americana, que com 
poucos artigos tem se revelado muito mais estável, já que data de 1789. 
 Conduzindo para o cerne do presente estudo, dentre os assuntos tratados 
em nossa Constituição, cumpre-nos destacar a separação dos poderes que se 
apresenta como uma garantia nacional.
 Antigos pensadores já acentuavam a importância da limitação do poder 
político. Isto deveria ser realizado de forma que um poder fosse limitado 
por outro poder, evitando-se, assim, estabelecer uma autoridade demasiada 
poderosa, sem freios nem paliativos.
 Em Platão, já podemos visualizar esta intenção. Ele foi o primeiro 
a falar sobre separação das funções da cidade nas instituições, quando este 
discorreu sobre a Pólis perfeita, afirmando que deveria haver uma distribuição 
de funções dos entes da comunidade, ou seja, cada pessoa deveria realizar 
a sua função junto ao grupo social, ficando mais clara essa ideia, inclusive, 
quando menciona os afazeres dos guerreiros – que deveriam proteger a 
cidade; dos magistrados – que deveriam governá-la; e dos mercadores – que 
deveriam produzir e comercializar os bens de consumo. Platão foi o primeiro 
autor a esboçar a ideia de desconcentração de poder, levantando uma corrente 
doutrinária baseada no equilíbrio, proporcionado por uma organização política 
formada por partes, defendendo inclusive uma teoria de que o todo precede 
as partes. Entendia a realização das funções de cada indivíduo de acordo com 
as suas atribuições, como sendo o princípio de uma ordem justa, equânime e 
harmônica. E essa teoria foi trazida para o nosso ordenamento jurídico, não 
somente na carta de 1988, mas nesta ganhou ainda mais força.
 A atual Constituição da República Federativa do Brasil predispõe, em 
seu artigo 2º, que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
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Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa classificação, não foi realizada por 
obra exclusiva de apenas uma pessoa, mas objeto de anos de desenvolvimento 
teórico e prático realizados por mentes brilhantes, em diferentes momentos 
da história, que culminaram nesta obra prima de legislação aplicada hoje na 
maioria das democracias do mundo, conhecido como o princípio da Separação 
de Poderes, este em Corrente Tripartite.
 Trata-se de um princípio fundamental do ordenamento jurídico 
brasileiro que o legislador constituinte originário consagrou expressamente 
na Carta Política de 1988 como cláusula pétrea no artigo 60, § 4º, III, que 
estabelece: “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: [...] a separação de poderes”.
 No tocante à atividade notarial, a Constituição Federal positiva o serviço 
público no artigo 236. In verbis:

 CF/88, art. 236: “Os serviços notariais e de registro 
são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 
Público.
 § 1º – Lei regulará as atividades, disciplinará a 
responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de 
registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos 
pelo Poder Judiciário.
 § 2º – Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação 
de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços 
notariais e de registro.
 § 3º – O ingresso na atividade notarial e de registro 
depende de concurso público de provas e títulos, não se 
permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura 
de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis 
meses.”

 Notemos que no parágrafo 1º do artigo acima encontramos redação 
imperativa no tocante a pratica dos serviços notariais onde temos, dentre 
outros, que a lei regulará suas atividades.
 Notadamente o Provimento nº 62/2017-CNJ objetiva regulamentar a 
atividade do apostilamento no ambiente cartorário (trazida pelo Decreto nº 
8.660/15). No entanto, faz mais do que só regulamentar, pois cria atribuição 
específica distinta daquela já positivada na Lei nº 8.935/94, e segrega as 
atribuições das serventias utilizando-se de interpretação inversa da lei.
 Explique-se: Pelas disposições do novo provimento, cada serventia estaria 
autorizada a realizar apostilamento de documentos conhecidos do seu ofício, 
conforme distribuição de atribuição constante da Lei nº 8.935/94. Porém, na parte 
que lhe convém, inobserva a mesma lei (8.935/94), pois ignora que somente o 
“Notas” poderia autenticar fatos, reconhecer e autenticar assinaturas.
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 Em uma análise constitucional, acrescentamos que o Conselho Nacional 
da Justiça (CNJ), assim como o Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) foram criados pela Emenda Constitucional nº 45/04, representando 
uma espécie de carro-chefe da assim denominada Reforma do Judiciário. 
Tratou-se da implementação stricto sensu de controle externo do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. O CNJ está especificado no artigo 103-B 
da Constituição3, que, exaustivamente,  elenca as atribuições do órgão.
 A constitucionalidade lato sensu de ambos os Conselhos já foi 
afirmada pelo Supremo Tribunal Federal. A discussão que se põe agora diz 
respeito aos limites do poder regulamentar desses Conselhos, o que implica 
necessariamente discutir a natureza jurídica de suas resoluções e provimentos, 
isto é, o questionamento acerca do poder de atos com força de lei.
 O cerne da discussão está no § 4º e inciso I do art. 103-B constitucional. 
In verbis:

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 § 4º – Compete ao Conselho o controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-
lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo 
Estatuto da Magistratura:
 I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 
cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir 
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 
recomendar providências;

 Tendo a mesma ratio, as diretrizes que norteiam ambos os Conselhos 
são idênticas, registrando-se apenas a especificidade constante no Conselho 
Nacional de Justiça, que estabelece a competência de zelar pelo cumprimento 
do Estatuto da Magistratura, enquanto no caso do Conselho Nacional do 
Ministério Público essa questão não está explicitamente estabelecida. Essa sutil 
diferença – cujas consequências poderão ter reflexos em outros campos – não 
significa que haja tratamento diferenciado do constituinte derivado no que diz 
respeito à legitimidade de “legislar” por parte dos dois Conselhos. Entretanto 
isso sempre foi muito cara para ambas as Instituições (Poder Judiciário e 
Ministério Público) – as garantias funcionais e institucionais.
 Daí a necessária discussão acerca dos limites para a expedição de “atos 
regulamentares” (esta é a expressão constante da Constituição para os dois 

3 Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de idade, com man-
dato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)
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Conselhos). Com efeito, nos parece um equívoco admitir que o Conselho possa, 
mediante a expedição de atos regulamentares (na especificidade, resoluções, 
provimentos), substituir-se à vontade geral (Poder Legislativo).
 Dito de outro modo, a leitura do texto constitucional não dá azo à tese de 
que o constituinte derivado tenha “delegado” ao referido Conselho o poder de 
romper com o princípio da reserva de lei e da reserva de jurisdição.
 Como se sabe, o que distingue o conceito de lei dos demais atos é a 
sua estrutura e função. Leis têm caráter geral, porque regulam situações in 
abstrato; atos regulamentares (resoluções, decretos, provimentos, etc.) 
destinam-se a concreções e individualizações. Uma resolução ou provimento 
não pode estar na mesma hierarquia de uma lei, pela simples razão de que 
a lei emana do poder legislativo, essência da democracia representativa, 
enquanto os atos regulamentares ficam restritos às matérias com menor 
amplitude normativa.
 Este parece ser o ponto central da discussão. Se a atuação dos membros do 
Poder Judiciário está regulada em leis específicas (postas no sistema em estrita 
obediência à Constituição), parece, de pronto, inconcebível que o constituinte 
derivado, ao aprovar a Reforma do Judiciário, tenha transformado o Conselho 
Nacional de Justiça em órgão com poder equiparado ao do legislador. Ou seja, 
a menção ao poder de expedir “atos regulamentares” tem o objetivo específico 
de controle externo, a partir de situações concretas que surjam no exercício das 
atividades. Aliás, não se pode esquecer que é exatamente o controle externo 
que se constituiu na ratio essendi da criação do Conselho.
 No Estado Democrático de Direito é inconcebível permitir-se a um órgão 
administrativo expedir atos (resoluções, provimentos, decretos, portarias, etc) 
com força de lei, cujos reflexos possam avançar sobre direitos fundamentais, 
circunstância que faz com que tais atos sejam ao mesmo tempo legislativos e 
executivos, isto é, como bem lembra Canotilho, a um só tempo “leis e execução 
de leis”4.
 O fato de a EC/45 estabelecer que o Conselho Nacional de Justiça pode 
editar atos regulamentares não pode significar que este tenha carta branca para 
tais regulamentações. O Conselho enfrenta duas limitações: uma, stricto sensu, 
pela qual não podem expedir regulamentos com caráter geral e abstrato, em 
face da reserva de lei; outra, lato sensu, que diz respeito a impossibilidade de 
ingerência nos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.
 Presente, aqui, a cláusula de proibição de restrição a direitos e 
garantias fundamentais, que se sustenta na reserva de lei, também garantia 
constitucional. Em outras palavras, não se concebe – e é nesse sentido a lição 
do direito alemão – regulamentos de substituição de leis (gesetzvertretende 
Rechtsverordnungen) e nem regulamentos de alteração das leis 

4  Cfe. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
7ª ed. Coimbra, Almedina, 2004, pp. 730 e segs.
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(gesetzändernde Rechtsverordnungen). É neste sentido que se fala, com razão, 
de uma evolução do princípio da reserva legal para o de reserva parlamentar5. 
 Não se pode olvidar outro ponto de fundamental importância. 
A Constituição do Brasil estabelece no artigo 84, IV, in fine, o poder 
regulamentar do Chefe do Poder Executivo para expedir decretos e 
regulamentos para o fiel cumprimento das leis, tudo sob o controle e 
a vigilância do Poder Legislativo em caso de excesso (art. 49, V) e da 
jurisdição constitucional nas demais hipóteses. Nesse sentido, fica claro que as 
exceções para a edição de atos normativos com força de lei (art. 62) e da 
possibilidade de delegação legislativa (art. 68) tão-somente confirmam a regra 
de que a criação de direitos e obrigações exige lei ou ato com força de lei, 
conforme se pode verificar na própria jurisprudência do STF (AgRg n.º 1470-7). 
 Portanto, as resoluções, provimentos e quaisquer outros atos que podem 
ser expedidas pelo aludido Conselho não podem criar direitos e obrigações e 
tampouco imiscuir-se (especialmente no que tange às restrições) na esfera dos 
direitos e garantias individuais ou coletivos. O poder “regulamentador” do 
Conselho esbarra, assim, na impossibilidade de inovar.
 As garantias, os deveres e as vedações dos membros do Poder Judiciário 
estão devidamente explicitados no texto constitucional e nas respectivas leis 
orgânicas. Qualquer resolução ou provimento que signifique inovação será, 
pois, inconstitucional. E não se diga que o poder regulamentar (transformado 
em “poder de legislar”) advém da própria EC/45. Fosse correto este argumento, 
bastaria elaborar uma emenda constitucional para “delegar” a qualquer órgão 
(e não somente ao CNJ e CNMP) o poder de “legislar” por regulamentos. E 
com isto restariam fragilizados inúmeros princípios que conformam o Estado 
Democrático de Direito.
 Por derradeiro, entendemos que regulamentar é diferente de restrin-
gir. De outra parte, assim como já se tem a sindicabilidade até mesmo em con-
trole abstrato de atos normativos de outros poderes (leis em sentido material)6, 
como provimentos de Corregedorias, etc, muito mais será caso de controle de 
constitucionalidade a hipótese de o Conselho vir a expedir atos restringindo 
direitos e garantias pessoais, funcionais, institucionais e criando obrigações7.

5 Conforme a lição do clássico PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grun-
drechte – Staatsrecht II, 20 ed., Heildelberg: C.F. Müller, 2004, p. 62 e segs, as-
sim como, dentre outros tantos, SACHS, Michael, Verfassungsrecht II. Grun-
drechte, Berlin-Heildelberg-New York, Springer Verlag, p. 118 e segs.
6 Nesse sentido, ver STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Herme-
nêutica – Uma Nova Crítica do Direito. 2.ª ed.. Rio de Janeiro, Forense, 2004, em 
especial capítulos 10 e segs; tb. CLEVE, Clemerson Merlin. Fiscalização Abstra-
ta de Constitucionalidade. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997.
7 A  respeito da distinção  entre  direitos  e  garantias,  bem  como do perfil  das 
assim designadas garantias institucionais, v. especialmente SARLET, Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, 5a. ed, Porto Alegre, Livraria 
do Advogado, 2005.
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 Para Bandeira de Mello, violar um princípio é muito mais grave que 
transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa 
não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema 
de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 
conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência 
contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.
 Por todo o exposto, registramos nossa irresignação com a edição 
do Provimento nº 62/2017-CNJ e convidamos à reflexão de quais seriam 
os objetivos da Convenção da Apostila, e se seria possível distinguir por 
documentos, dentro de uma mesma classe, autoridades competentes – entendo 
que não.
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2
CONVENÇÃO DE HAIA
PROBLEMÁTICA DOS DOCUMENTOS
PARTICULARES

Igor Emanuel da Silva Gomes

 A Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de 
Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada em Haia na data de 05 de 
outubro de 1961, está em vigor no Brasil desde agosto de 2016.
 Também conhecida como Convenção da Apostila ou Convenção de Haia, 
tornou mais simples e ágil a tramitação de documentos públicos entre o Brasil e 
os mais de cem países signatários do acordo, trazendo significativos benefícios 
para cidadãos e empresas que necessitam tramitar internacionalmente 
documentos como diplomas, certidões de nascimento, casamento ou óbito.
 No Brasil, a Convenção de Haia foi aprovada pelo Congresso Nacional 
através do Decreto Legislativo 148, de 6 de julho de 2015, ratificada no 
plano internacional por meio do depósito do instrumento de adesão perante 
o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos, em 2 de 
dezembro de 2015, e promulgada no plano interno conforme Decreto 8.660, 
de 29 de janeiro de 2016, regulamentado pela Resolução nº 228/2016-CNJ, e 
finalmente aprimorada pelo Provimento 58/2016-CNJ.
 Desde a edição da Resolução nº 228/2016-CNJ restou claro e evidente 
que o apostilamento se destinaria a “validação” internacional dos documentos 
públicos nacionais.

RESOLUÇÃO Nº 228/2016-CNJ

 CONSIDERANDO a adesão da República Federativa 
do Brasil à Convenção sobre a Eliminação da Exigência de 
Legalização de Documentos Públicos [...]

 Art. 6º – São autoridades competentes para a aposição de 
apostila em documentos públicos [...]

 Art. 7º – A apostila deverá estar em conformidade [...]
 VI – constar o nome do signatário do documento público 
[...] 
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PROVIMENTO Nº 58/2016-CNJ

 Art. 1º – Dispor sobre os procedimentos a serem adotados 
pelas autoridades competentes para a aposição de apostila em 
documentos públicos [...]

 Entretanto, ousamos divergir no sentido de que a melhor interpretação 
desses comandos seja de que o apostilamento sirva não só aos documentos 
puramente públicos, mas também àqueles que, mesmo sendo redigidos de 
forma privada, contenham informações de interesse público.
 Na verdade, há certa obscuridade no tocante a questão dos documentos 
particulares. Isso por que os comandos normativos emitidos pelo CNJ são 
categóricos com relação à necessidade de o documento apostilável ser de 
origem pública.
 Entretanto, o texto original da Convenção de Haia, prescreve a 
possibilidade de apostilamento de documento (público ou não, talvez), cuja 
assinatura tenha sido reconhecida. Ou seja, levantou-se a questão de que o 
documento de origem particular, uma vez submetido ao crivo notarial do 
reconhecimento de firma, seria passível de aposição de apostila.
 Vejamos o texto original da Convenção:

CONVENÇÃO DE HAIA

 Artigo 1º A presente Convenção aplica-se a documentos 
públicos feitos no território de um dos Estados Contratantes 
e que devam produzir efeitos no território de outro Estado 
Contratante.
 No âmbito da presente Convenção, são considerados 
documentos públicos: 

 a) Os documentos provenientes de uma autoridade ou de 
um agente público vinculados a qualquer jurisdição do Estado, 
inclusive os documentos provenientes do Ministério Público, de 
escrivão judiciário ou de oficial de justiça; 
 b) Os documentos administrativos;
 c) Os atos notariais;
	 d)	 As	 declarações	 oficiais	 apostas	 em	 documentos	 de	
natureza privada, tais como certidões que comprovem o 
registro de um documento ou a sua existência em determinada 
data, e reconhecimentos de assinatura.
 Entretanto, a presente Convenção não se aplica:

 a) Aos documentos emitidos por agentes diplomáticos ou 
consulares;
 b) Aos documentos administrativos diretamente relaciona-
dos a operações comerciais ou aduaneiras.
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 Como é de se notar, no texto original da Convenção de Haia há franco 
direcionamento para que o apostilamento seja realizado em documentos 
de origem pública. Entretanto, esclarece desde logo o que é considerado 
documento público para as finalidades da Convenção de Haia. E surge aí a 
figura do “Reconhecimento de Assinatura”.
 Pelo que se depreende do texto base da Convenção de Haia (texto 
original), a ideia que se tem de documento público deve ser dilatada para que 
os fins que se deseja com o apostilamento sejam alcançados.
 Conforme assevera o Manual da Apostilha1 publicado pelo CNJ 
(pág.53), o objetivo da Convenção é facilitar a utilização de documentos 
públicos no exterior. Assim, o âmbito de aplicação material da Convenção – e, 
consequentemente, o conceito de documentos públicos  devem ser entendidos 
amplamente e possuir uma interpretação abrangente, para garantir que o maior 
número possível de documentos se beneficie do processo de autenticação 
simplificada pela Convenção.
 Sabe-se que não é possível estabelecer uma lista completa de todos 
os documentos públicos que podem ser gerados nos Estados Contratantes, 
ou listar todos os funcionários e autoridades que podem gerar documentos 
públicos nesses Estados. Neste sentido, para fornecer orientação, a Convenção 
da Apostila enumerou quatro categorias de documentos que são considerados 
“documentos públicos” para fins do apostilamento. E são eles: 

 a) Documentos provenientes de uma autoridade ou um 
funcionário oficial ligado a qualquer jurisdição do Estado, 
incluindo aqueles oriundos do Ministério Público, de um 
escrivão de direito ou de um oficial de diligencias;
 b) Documentos administrativos;
 c) Atos notariais;
 d) Declarações	oficiais,	 tais	 como	menções	de	 registro,	
vistos para data determinada e reconhecimento de assinatura, 
INSERIDOS EM ATOS DE NATUREZA PRIVADA.

 Em que pese o próprio manual esclarecer que a Validação Oficial2 não 
contempla irrestritamente todo e qualquer documento de origem privada, abre 
campo para as mais diversas interpretações e análises.

1 O Manual da Apostilha é uma obra de referência, completa, concebida para ajudar as 
Autoridades Competentes no desempenho das suas funções no âmbito da Convenção 
sobre a Apostilha. Aborda as questões resultantes da aplicação prática da Convenção.
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/06/e3eb79734a719b4a-
987323523b8a3a6a.pdf
2  Defendemos que a Validação Oficial seja, no Brasil, o ato de Reconhecimento de 
Firma por Cartório de Notas.
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 A primeira delas diz respeito a: O QUE SÃO DOCUMENTOS 
PÚBLICOS?
 No cenário jurídico brasileiro, em síntese, documento público seria 
aquele elaborado por uma autoridade ou oficial público no exercício de sua 
função. Exemplos: SENTENÇAS JUDICIAIS, ESCRITURAS PÚBLICAS, 
CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO, ÓBITO etc.
 Mas ouso ir além deste conceito restritivo.
 Será que a necessidade de se apostilar documentos se restringe tão 
somente àqueles de origem pública? Evidentemente que não!
 Imagine-se, por hipótese, que uma determinada pessoa deseje fazer 
prova de seu vínculo empregatício com uma determinada empresa e para 
isso precise apostilar uma cópia autenticada de sua CPTS (permitido), e em 
anexo uma Declaração de Existência de Vínculo Empregatício emitida pela 
empresa (supostamente excluído do rol apostilável por ser particular). Ou que 
uma determinada pessoa precise redigir Declaração de Reconhecimento de 
Maternidade3, em confirmação aos dados esposados na certidão de nascimento 
do próprio filho.
 Notemos que a interpretação flexível e ampliativa da Convenção de 
Haia é de suma importância ao usuário do serviço, pois visa atender não só às 
necessidades do país de emissão, mas também do país de recepção e do próprio 
usuário.
 A interpretação restritiva das regras nacionais do apostilamento tem 
acarretado ao usuário um ônus que entendo ser desproporcional e desnecessário. 
Além de limitar a abrangência de documentos, impõe ao estado de destino 
uma cultura de burocracia, data vênia, tipicamente brasileira. Penso que a 
Convenção de Haia não é um patrimônio canarinho, e sim uma conquista/
dever mundial. A capilaridade ofertada pela Apostila de Haia não pode se 
restringir indiscriminadamente às regras de um país, mas deve sucumbir frente 
ao interesse mundial.
 Ademais, vigora no Brasil a presunção de veracidade dos documentos 
e declarações (publicas e/ou privadas), de modo que, nesta linha de defesa, 
qualquer documento cuja assinatura seja reconhecida por Tabelião de Notas, 
não atentatório à moral, aos bons costumes e a lei interna, deve ser passível 
de apostilamento. Mais ainda, se assinados em meio particular, na presença 
de duas testemunhas, tornam-se, inclusive, título executivo extrajudicial, 
conforme previsão do artigo 784, III do NCPC/2015.
 Em complemento, registre-se que a regra dos documentos emitidos 
em solo brasileiro é de que sejam privados (declarações, contratos etc). Em 
que pese nossa burocracia interna emitir centenas de documentos de origem 
pública, somente por disposição legal a imposição subsiste.

3  Sim. Essa declaração existe e por vezes é exigida por alguns países signatários da 
Convenção de Haia.
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 Nesta tênue linha, temos doutrinado a existência dos Documentos 
Privados de Interesse Público.
 Conceituamos que o Documento Privado de Interesse Público seria aquele 
documento que, mesmo sendo redigido de forma particular, e, portanto sem a 
obrigatoriedade dos rigores da lei, se obriga voluntariamente às disposições 
legais e seu conteúdo projeta-se na esfera de interesse público.
 Vejamos alguns exemplos:

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO RESIDENCIAL OU PROFISSIONAL 
para fins de comprovação perante o DETRAN, BANCOS E OUTROS 
ÓRGÃOS - documento clássico no cenário jurídico nacional, onde “CAIO” 
declara que em determinado endereço reside “MÁRIO”. Reconhece-se a firma 
(assinatura) por autenticidade do declarante e dita declaração (particular) se 
projeta na esfera pública.

DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL pela via particular - cenário 
em que as partes de comum acordo desejam registrar as regras de sua 
convivência. Mesmo redigido em documento particular, uma vez assinada 
por ambas as partes, arroladas duas testemunhas, reconhecendo-se as firmas 
em Tabelionato de Notas, tem seus efeitos projetados na ordem jurídica, 
permitindo-lhes acessar uma gama de direitos e também obrigações. 

DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE – 
situação em que “MARIA” precisa, além de apresentar certidão de nascimento 
dos filhos, emitir declaração de que as informações constantes da certidão são 
verdadeiras. Reconhece-se a firma (assinatura) no documento, e ele se projeto 
na esfera jurídica.

PROCURAÇÃO PARTICULAR AD JUDICIA – documento através do 
qual JOÃO constitui como seu advogado a pessoa de “JOSÉ”, outorgando-
lhe poderes para funcionar em determinados processos etc. Sequer é exigido o 
reconhecimento de firma em dito documento para sua validade.

 Notemos que todos os documentos relacionados acima podem ser feitos 
em forma pública através de Escrituras, Procuração etc, porém esta não é a 
forma exigida pela legislação pátria para validade dos mesmos. 
 Face às considerações que tentamos expor, ousamos doutrinar no sentido 
de que o Apostilamento de Documentos não se restrinja aos documentos 
tipicamente públicos, mas que sejam ampliados àqueles cuja legislação 
não imponha óbice e/ou vedação (Documentos Privados de Interesse 
Público). Afinal, compete à administração pública o exercício daquilo que é 
expressamente determinado por lei, conquanto ao particular lhe é permitido 
tudo aquilo que a lei não proíbe.  
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 Reforça nossa linha de defesa o fato de que os efeitos da apostila são 
limitados, conforme previsão do próprio Manual da Apostilha divulgada pelo 
CNJ.
 Pelos efeitos limitados da apostila, temos que:

 (i) UMA APOSTILA SOMENTE AUTENTICA A ORIGEM 
DO DOCUMENTO PÚBLICO. Ou seja, o faz certificando a 
autenticidade da assinatura no documento, a capacidade da qual 
a pessoa que assina o documento agiu e, se for caso, estabelece a 
identidade do selo ou carimbo aposto nos documentos;

 (ii) UMA APOSTILA NÃO CERTIFICA O CONTEÚDO DO 
DOCUMENTO PÚBLICO. Ou seja, uma apostila não se 
relaciona de forma alguma com o conteúdo do documento público. 
Enquanto a natureza pública do próprio documento pode implicar 
que o seu conteúdo é verdadeiro e correto, uma apostila não 
melhora ou adiciona qualquer significado legal para o efeito 
jurídico que a assinatura e/ou selo iria produzir sem a apostila;

 (iii) UMA APOSTILA NÃO CERTIFICA QUE TODOS OS 
REQUISITOS DA LEI DOMÉSTICA RELACIONADOS 
À PRÓPRIA EXECUÇÃO DO DOCUMENTO PÚBLICO 
SUBJACENTE FORAM PREENCHIDOS. Ou seja, uma 
Apostila não certifica que um documento público foi executado de 
acordo com todos os requisitos de direito doméstico. É a lei interna 
do Estado que determinará se os eventuais defeitos encontrados 
invalidam a natureza pública de um documento e em que grau a 
Autoridade Competente é responsável para examinar documentos 
para tais defeitos. Por exemplo: o direito doméstico pode exigir 
ou não que uma Autoridade Competente fiscalize se um tabelião é 
autorizado para executar o ato cartorial particular ou certificado 
notarial em questão. A Convenção certamente não impõe qualquer 
obrigação a uma Autoridade Competente para fazê-lo. Uma 
Apostila não tem qualquer efeito jurídico além do que certifica 
a origem do documento, a sua emissão em um documento não 
remedia nenhum desses defeitos.

 (iv) UMA APOSTILA NÃO AFETA A ACEITAÇÃO, 
ADMISSIBILIDADE OU VALOR PROBATÓRIO DO 
DOCUMENTO PÚBLICO. A Convenção da Apostila não 
afeta o direito de o Estado de Destino determinar a aceitação, 
admissibilidade e valor probatório dos documentos públicos 
estrangeiros. Em particular, as autoridades do Estado de Destino 
podem determinar se um documento foi forjado, alterado ou se foi 
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validamente celebrado. Eles também podem estabelecer limites 
de tempo para a aceitação de documentos públicos estrangeiros 
(por exemplo: o documento deve ser produzido dentro de um 
determinado período de tempo depois da sua execução), ainda 
que tais limites não possam ser impostos sobre a aceitação da 
apostila em si. Além disso, mantém-se pelas leis da evidência do 
Estado de Destino para determinar em qual medida os documentos 
públicos estrangeiros podem ser utilizados para estabelecer um 
determinado efeito.

 Ora, nos termos da cartilha da Convenção de Haia e CNJ, (i) se uma 
apostila somente autentica a origem do documento público, (ii) se uma apostila 
não certifica o conteúdo do documento público, (iii) se uma apostila não certifica 
que todos os requisitos da lei doméstica relacionados à própria execução do 
documento público subjacente foram preenchidos, (iv) se uma apostila não 
afeta a aceitação, admissibilidade ou valor probatório do documento público, 
qual seria a razão para extirpar do rol de possibilidades do apostilamento os 
Documentos Privados de Interesse Público?
 Revela-se que a Convenção de Haia e o seu produto, o Apostilamento 
de Documentos, tem íntima relação com sua Origem do documento e seu 
assinante. Logo, conhecido as suas matrizes, permite-se avaliar sua existência 
e validade legal. 
 Por todas essas questões, entendemos que a limitação do apostilamento aos 
documentos puramente públicos não coaduna com o espírito congregacional da 
Convenção de Haia. Impõe na matriz do documento limitação cuja análise, em 
tese, sequer lhe cabe, visto que quem irá determinar a utilidade do documento 
não é o país de origem e sim o país de destino.
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3
DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Bruno Bittencourt Bittencourt

 Direito constitucionalmente garantido, o Devido Processo Legal 
foi implementado no ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição 
Federal de 1988, além de ser parte integrante da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e do Pacto de São José da Costa Rica, sendo, portanto, 
base norteadora de diversos outros princípios dele decorrentes, como do 
juiz natural e imparcial, vedação ao tribunal de exceção, ampla defesa e 
contraditório, dentre diversos outros.
 Mormente, não é aplicado com exclusividade no ramo do direito 
processual, mas também em procedimentos no âmbito do direito material, 
administrativos e até mesmo na seara legislativa, vez que existem trâmites 
legais predeterminados para aprovação de uma lei.
 Atemo-nos, no entanto, ao devido processo legal administrativo, 
especialmente no que toca ao procedimento administrativo disciplinar 
voltado para apuração de faltas dos delegatários do serviço extrajudicial 
no estado do Espírito Santo, procedimento este regulamentado pela Lei 
Federal nº 8.935/94, Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (LC 46/94) 
e Provimento 37/2013 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Espírito Santo, os quais serão estudados em conjunto.
 A apuração terá início assim que autoridade tomar ciência de possíveis 
irregularidades no serviço público, o que também poderá ser noticiado 
por denuncia anônima, devendo ela (autoridade) promover sua apuração 
imediata, que se dará mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar.
 Conceitualmente, a sindicância se “constituirá de averiguação 
sumária promovida com o intuito de obter informações ou esclarecimento 
necessários à determinação do verdadeiro significado dos fatos denunciados” 
(art. 249, LC 46/94) enquanto o processo administrativo-disciplinar (PAD) 
é o procedimento posterior (não necessariamente vinculado ao primeiro) 
sendo, portanto, o “instrumento destinado a apurar a responsabilidade do 
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servidor público1 pela infração praticada no exercício de suas atribuições 
ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre 
investido” (art. 251, LC 46/94).
 A sindicância será procedida por uma Comissão Processante composta 
por servidores públicos estaduais efetivos e estáveis, integrantes das 
Corregedorias, sendo atribuição dos Juízes de Direito com competência em 
Registros Públicos realizar pedidos de providência, apurações preliminares 
e os processos administrativos relativos aos serviços extrajudiciais. 
Tratando-se de PAD, a comissão será nomeada pelo Chefe de cada poder, 
no caso do Judiciário, pelo presidente do Tribunal de Justiça.
 Considerado um procedimento mais simples, a sindicância deverá 
encerrar-se em 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada fundamentadamente, 
sendo este um prazo impróprio, ou seja, aquele que não gera qualquer 
consequência pelo seu descumprimento. É também assegurado, em qualquer 
caso, o direito ao contraditório e à ampla defesa, além da obrigatoriedade de 
relatório e fundamentação em todas as decisões proferidas.
 Finalizada as apurações, da sindicância somente poderá resultar: (i) em 
arquivamento do processo, (ii) aplicação de penalidade de advertência (ou 
repreensão), sendo obrigatório ouvir o servidor e (iii) instauração de processo 
administrativo-disciplinar. Qualquer outra penalidade que não as descritas 
acima deverão, obrigatoriamente, ser precedida de Processo Administrativo 
Disciplinar.
 Apurados os fatos e se, no mínimo, não se concretizar evidências de 
infração funcional ou, evidenciadas, não for possível determinar sua autoria, 
deverá a sindicância ser arquivada. O prazo para recurso contra qualquer 
decisão deverá ser endereçado ao Corregedor-Geral da Justiça, no prazo de 05 
(cinco) dias.
 No que toca ao Procedimento-Administrativo Disciplinar, seu 
início se dará com a publicação do ato pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, podendo também ser iniciado pelo Juiz que detenha competência 
em Registros Públicos, devendo tal ato dispor os 03 (três) integrantes da 
comissão processante, os quais deverão ter nível de escolaridade superior ou 
igual ao do processado.
 O PAD será composto por 02 (duas) fases: inquérito administrativo 
(que compreende a instrução, defesa e relatório) e a segunda fase que será o 
julgamento do feito, cujo prazo prorrogável de duração será de 60 (sessenta) 
dias, além da obrigatoriedade de cientificação do Ministério Público para, 
querendo, acompanhar o procedimento.

1 Para fins de conhecimento, apesar de o cargo de notário e/ou registrador não ser de funcionário 
público propriamente dito, o termo empregado deve ser interpretado de maneira extensiva, assim 
como o faz o artigo 327 do Código Penal, o qual considera funcionário público quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, equiparando-se a 
funcionários de entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contra-
tada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.
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 Cabe mencionar que por força da Súmula Vinculante nº 05, bem como 
artigo 260 da LC 46/94, “a falta de defesa técnica por advogado no processo 
administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal”, sendo, portanto, 
faculdade concedida ao investigado que poderá, ou não, ser assistido por 
patrono regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
 O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório e 
da ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito, 
fazendo parte integrante do procedimento o relatório de eventual sindicância 
anteriormente realizada. É também nesta primeira fase que a comissão 
promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências 
cabíveis, objetivando a coleta de prova, sendo lícita, quando necessário, 
a requisição de laudos técnicos emitidos por peritos, permitindo assim a 
completa elucidação dos fatos.
 Por se tratar de um procedimento contraditório, poderá o investigado 
formular quesitos aos peritos, apresentar provas e contraprovas, tais como 
arrolamentos e reinquirição de testemunha, juntada de prova documental, 
dentre outros. Ressalva-se que o depoimento testemunhal deverá ser feito 
oralmente, sendo deduzido a termo. Concluída a inquirição das testemunhas, 
proceder-se-á o interrogatório do acusado. Em ambas os procedimentos 
citados neste parágrafo será facultado ao Advogado inquirir as testemunhas, 
por intermédio do presidente da comissão.
 Feitas as apurações necessárias ao deslinde do caso, deverá a comissão 
processante formular o indiciamento com a tipificação da infração disciplinar 
porventura apurada, constando as especificações dos fatos a ele imputados 
e as respectivas provas. Feito o indiciamento o delegatário será citado para 
apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias ou, havendo mais de um 
indiciado, no prazo comum de 20 (vinte) dias, sendo assegurado vista do PAD 
na secretaria do foro.
 O prazo de que trata o parágrafo anterior será de 15 (quinze) dias caso 
a citação seja feita por edital, aplicando-se também os efeitos da revelia ao 
indiciado regularmente citado que não apresentar sua defesa no prazo legal, 
sendo, no entanto, designado defensor dativo para prosseguimento da defesa 
do revel.
 Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso e conclusivo 
quanto à inocência ou responsabilidade do delegatário, resumindo as peças 
principais dos autos com menção às provas em que se baseou para formar sua 
convicção, indicando ainda o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, a 
penalidade sugerida e as circunstâncias agravantes ou atenuantes eventualmente 
existentes.
 A elaboração do relatório encerra a fase do inquérito administrativo, 
dando, pois, início à fase de julgamento. Nesta fase, reconhecida pela comissão 
a inocência do notário ou registrador, será o procedimento arquivado e, extinta 
a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, o juiz de direito determinará 
o registro do fato nos assentamentos funcionais do delegatário, lembrando que 
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o início de contagem do prazo prescricional é a ciência da irregularidade pela 
Administração.
 Hipótese outra se refere a relatório contrário às provas dos autos. Neste 
caso, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade 
proposta, abrandá-la ou isentar o delegatário de responsabilidade. Poderá 
também o procedimento padecer de vício insanável, o que acarretará sua 
nulidade total ou parcial, devendo ser nomeada outra comissão para instauração 
de novo procedimento.
 Por fim, caso o PAD seja julgado pelo Juiz de Direito com competência 
em Registros Públicos caberá recurso administrativo ao Corregedor Geral 
da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo, no entanto, a penalidade 
aplicada ele, Corregedor, o recurso será endereçado ao Conselho Superior da 
Magistratura, em igual prazo.
 O recurso da decisão que julgar o PAD terá efeito meramente devolutivo, 
salvo no caso de imposição da penalidade administrativa da perda da delegação 
quando o recurso será recebido também no efeito suspensivo.
 Não obstante a possibilidade de recurso, a qualquer tempo o delegatário 
poderá requerer ao Presidente do Tribunal de Justiça a revisão do seu processo, 
quando se aduzir fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar sua 
inocência ou a inadequação da penalidade aplicada, procedimento este que 
correrá em apenso ao procedimento principal.
 Seu prazo conclusivo também será de 60 (sessenta) dias e, julgada 
procedente, será declara sem efeito a penalidade aplicada, ou reintegrado o 
delegatário à sua serventia, restabelecendo todos os direitos anteriormente 
atingidos.
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4
DEONTOLOGIA E ÉTICA NOTARIAL:

UMA NECESSIDADE SENTIDA

Milson Fernandes Paulin

 Da conjunção dos vocábulos gregos deontas (aquilo que é preciso 
fazer; conveniente; dever) e logos (conhecimento metódico constituído sob 
argumentos e provas; ciência ou estudo), o termo deontologia exsurge no 
sentido de designar o sistema de normas e princípios voltados à boa conduta ou 
atuação profissional. Carlo Lega, a seu modo, recepciona-o como o “conjunto 
de regras e princípio que regulam determinadas condutas do profissional, 
condutas de caráter não técnico, exercidas ou vinculadas, de qualquer modo, 
ao exercício da profissão e atinentes ao grupo profissional. É, na substância, 
uma espécie de urbanidade do profissional”. (LEGA, 1983, p. 23). O conceito 
foi empregado, pela primeira vez, pelo filósofo e economista inglês Jeremy 
Bentham, por ocasião de sua Deontology or the Science of Morality, obra 
póstuma publicada em 1834.
 Tida como espécie do gênero moral [e, também, da ética], a deontologia 
é uma atividade que se ocupa não do ser como é (ontologia), mas do ser como 
deve ser (deontologia). Seu objeto descansa na imperiosidade da existência 
de regras morais e/ou jurídicas a reger determinada atuação funcional. Com 
base na Epistemologia (teoria/filosofia do conhecimento), a doutrina sempre 
pugnou pela dicototomia do objeto (núcleo) do conceito, de modo a segmentá-
lo sob o campo material e formal. Segundo Costa, “O seu objeto material não é, 
pois, nem o direito substantivo, nem o direito adjetivo, nem a técnica forense, 
mas tão só a conduta do homem que tem por profissão lidar com o Direito, seja 
advogado, magistrado, promotor de justiça, serventuário da justiça ou notário”; 
(COSTA, 2001, p. 3). O objeto formal não é outra coisa senão a finalidade de 
apresentar princípios e noções capazes de informar a conduta moralmente boa, 
proba e perfeita do profissional de todo e qualquer profissional do Direito. 
Nesse sentido reside a idéia de moral dos deveres (ou deontologia – Bentham) 
e moral dos direitos (ou diceologia – Dechambre).
 No relativo aos deveres éticos dos notários e registradores – profissionais 
do direito cuja missão está em imprimir publicidade, autenticidade, eficácia e 
segurança jurídica sobre negócios e atos que lhes cabem por dever de exercício 
– repousam um sem número de responsabilidades e obrigações, deveres 
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estes de conteúdo nem sempre identificável: “[…] concernentes à forma 
dos atos a autenticar e às relações que eles devem ter com seus colegas ou 
com sua clientela […]. Dentre as obrigações gerais que pesam sobre eles, 
encontram-se a prova da dignidade, educação, integridade moral indiscutível 
e competência técnica (teórica e prática)”. (CARLIN, 1996, p.160). A Lei nº 
8.935/94 (conhecida como a Lei dos Notários e Registradores) traz consigo, 
na dicção dos arts. 30 a 34, respectivamente, as infrações disciplinares que 
sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades expressamente 
previstas; as apenações em si; bem como a forma exata de sua aplicação e 
efetividade.
 Investidos, pois, da qualidade de particulares em colaboração com 
o Poder Público, esteiam-se os notários e registradores no atributo da fé 
pública, compreendido como o campo magnético centrado a estabilizar as 
relações humanas por meio da chamada Segurança Jurídica preventiva. A 
contornar o atributo vicejam as cores mais expressivas da imperatividade, 
expressas estas por meio de normas – regras e princípios – insculpidas ora 
sob as vestes do direito positivo, ora sob as dos fins preexistentes na chamada 
ordem ético-deontológica. Ambas, como se pode denotar, reclamam estrita 
observância, sob pena de prejuízos tão certos quanto às responsabilidades daí 
oriundas.
 Em outras palavras, “a prática profissional não faz mais que aplicar a 
casos particulares os princípios de uma moral admitida por todos. Ela refere-
se aos vários campos de ação do registrador e do notário, seu espírito ético, 
inspirado na afirmação de valores que devem ser observados”. (COSTA, 2001, 
p. 3). A função extrajudicial, nesse sentido, há de ser recepcionada não como 
sinônimo de atividade, mas de verdadeira missão jurídico-axiológica. Como 
outrora afirmou Macedo, “Quando se eleva a profissão ao nível de missão, 
tem-se a dimensão deontológica. O profissional não é conceituado apenas 
como técnico – capacitado para atuar na sua especialidade – mas, também, 
como alguém que atribui à sua ação valores éticos, estéticos e metafísicos. 
O técnico cultiva os valores úteis e os valores lógicos, podendo atingir nessa 
hierarquia axiológica uma forma de muita eficiência. O deontólogo, além 
desses valores, cultiva os valores hierarquicamente superiores, e atinge, além 
da eficiência, uma ressonância afetiva e espiritual, que em muito se aproxima 
do heroísmo. O atuar deontológico tem compromissos sérios com a sociedade 
ou a instituição ou grupo social, estabelecendo pontes mais extensas com a 
realidade humana, em geral, porque penetra mais a fundo na tessitura dos 
fenômenos sociais”. (MACEDO, 1980, p. 350).
 No mês de outubro de 2004, na Cidade do México, deliberando com 
maturidade acerca de inúmeros temas, entre eles a questão da principiologia 
(um claro norte rumo à sistematização do Direito Notarial como segmento 
independente, dotado de cientificidade autônoma), o Conselho Permanente 
da UINL, reunido em Assembléia, extraiu a essência de alguns cânones de 
atuação tabelional, denominados, assim, como Princípios de Deontologia 
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Notarial. A preocupação com o tema, segundo a Organização Internacional, 
sempre esteve no fato de que a Deontologia, como elemento de essencial 
e indispensável presença em toda e qualquer profissão, não poderia ficar 
alheia ao notariado, pelo contrário: “[…] nos obliga a compendiar y difundir 
entre el notariado de la manera más amplia posible las normas éticas que 
mantienen y elevan el valor social de nuestra práctica Profesional, a	fin	de	
que ella alcance su perfección”. (UINL, 2013, passim).
 Mais tarde, por força da Assemblia de Notariados membros, realizada 
na cidade de Lima-Peru, na data de 08 de outubro de 2013, sobreditos 
princípios experimentaram uma considerável carga de atualização. Foi com 
base em tal panorama que, ressaltando a valorização da ética dentro do 
nosso campo de atuação, a União Internacional do Notariado bem pontuou 
acerca da necessidade da criação de um Código de Ética Notarial, norteada a 
responder às necessidades vividas nos distintos organismos componentes da 
UINL, bem como às reclamações presentes nas distintas instâncias notariais 
e não notariais sobre organização e atuação dos notários: “La actividad del 
notario, dentro de su función preventiva, conlleva a la certeza y seguridad 
jurídica, que sin duda alguna, deben ejercerse con un profundo contenido 
ético. El valor de la certeza y seguridad jurídicas son un medio para alcanzar 
el fin último del Derecho: la justicia, y es precisamente por esa razón que 
la ética es un imperativo categórico, ella es su sustento, su raíz, la fuente 
de su legitimidad; sin embargo, el notario, como cualquier profesional está 
expuesto al error, a la falla que nunca debería ocurrir. En tal virtud, es 
importante crear un código de ética que contenga las normas mínimas e 
indispensables que deben marcar las acciones de quienes las suscriben”. 
(UINL, 2013, passim).
 As constantes modificações oriundas da dinâmica social incidem 
diretamente na positivação do Direito, refletindo diretamente no pensamento 
de seus operadores – dentre os quais, os registradores e notários. Com efeito, 
porquanto revestidos pelo manto da fé pública (parcela de soberania estatal), 
decerto que tais profissionais subsistem como depositários de responsabilidade 
pública, verdadeiros missionários da paz privada. Ao atributo da fé, por sua 
vez, concatena-se a Legalidade (nexo etiológico entre a declaração de vontade 
e a norma), fundeada como o abrigo (por excelência) de regras e princípios, 
em especial o da Moralidade. Circundando, por fim, o entorno da engrenagem, 
preexiste todo um arcabouço deontológico empreendido a funcionar como o 
oxigênio ético desta missão delegada, o que acaba por elevar seus exercitores ao 
status de missionário, superior, pois, ao plano em que reside o mero técnico do 
direito.
 Desse modo, consubstanciados como verdadeiros nortes dirigidos à 
preservação da paz privada diante dos mais variados interesses da vida, da 
dignidade humana e da segurança jurídica preventiva, decerto que tais princípios 
deontológicos se entremostram como fundamentais ao bom desempenho dessa 
nossa missão jurídico-institucional. Daí a necessidade premente da criação e 
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publicação, por parte de todo o Notariado brasileiro, de um Código de Ética 
Notarial, no sentido de que tal sirva de bússola a corretamente inspirar e 
conduzir a função, dentro dos estritos contornos da excelência [perfeição] que 
a higidez da Instituição tanto reclama e de fato é merecedora.
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5
DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL EM CARTÓRIO

– DESBUROCRATIZAR É PRECISO!

Caio Gianordoli Ivanov

 Podemos observar que o divórcio sempre foi um instituto polêmico em 
nossa história. Antes mesmo da promulgação da Lei nº 6.515/77, conhecida 
como Lei do Divórcio, já tínhamos que o divórcio era aguerrido de uma série 
de entraves civis, religiosos, sociais e financeiros, além de toda a burocracia 
que permeava o processo de separação e divórcio judicial. 
 Inicialmente devemos saber a diferença existente entre a separação e 
divórcio. O primeiro é uma forma de dissolução da sociedade conjugal que 
extingue os deveres de coabitação e fidelidade próprios do casamento, bem 
como o regime de bens. Fica mantido, contudo, o vínculo matrimonial entre os 
separados, permitindo-se a reconciliação do casal a qualquer tempo, o que os 
impede de contrair outro casamento até que seja feito o divórcio.
 Por vezes o divórcio era visto como o rompimento da família, a quebra 
da confiança entre o casal e a perda de qualquer laço familiar existente. Pois 
bem, certo é que o divórcio é precedido da dissolução do vínculo matrimonial.
 No entanto, divorciar-se não significa necessariamente um ato 
corroborado por rancor ou desfazimento de conquistas, ainda mais quando do 
fruto do casamento há uma criança. Muitas das vezes alguns casais atingem 
um limite de conflito de ideais, a reciprocidade já não é mais a mesma de 
antes e, portanto, enxergam no divórcio uma forma de afastar as angustias 
acumuladas no tempo. 
 Com o advento da Lei 11.441/07 abriu-se a possibilidade do divórcio 
extrajudicial através de escrituras públicas lavradas em Cartórios de Notas, 
como um meio mais célere, simples e dotado de segurança jurídica para as 
partes, que contam com a presença de um advogado e alguns requisitos básicos. 
 A Emenda Constitucional nº 66/2010 determinou uma verdadeira 
revolução na disposição do divórcio no Brasil, alterando a redação do artigo 
226, § 6º da Constituição Federal, simplificando o processo de divórcio 
no Brasil. A redação original dada ao artigo 226 da Constituição Federal, 
dispunha que com o advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 passou 
a vigorar da seguinte forma: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo 
divórcio”.
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 A Lei 11.441/07 desburocratizou os procedimentos e facilitou a vida do 
cidadão permitindo ao interessado escolher entre a via judicial ou extrajudicial 
para a prática desses atos. Hoje o cidadão pode optar entre praticar o ato no 
Judiciário ou em cartório. Insta salientar, que se houver qualquer litígio como 
a exemplo da existência de um filho menor, a esfera judicial ainda será a única 
solução.
 Temos que a possibilidade de realizar o divórcio através da via 
extrajudicial foi um ganho para toda a sociedade, na medida em que o instituto 
permite aos cônjuges escolherem o melhor método de solução dos seus 
interesses, não sendo mais um ato exclusivo do poder Judiciário.
 Ademais, a esfera judicial também se beneficia com tal fato, uma vez 
que o divórcio extrajudicial acaba por desafogar em parte o judiciário que está 
sempre abarrotado de lides de todas as espécies. Lembrando que mesmo já 
existindo ação judicial de divórcio, as partes podem a qualquer tempo optar pelo 
trâmite extrajudicial, que ainda ganha com a não exigência de lapso temporal 
anteriormente necessário para concretização da chamada separação. Ou seja, 
não restam dúvidas de que facultar a realização do divórcio em cartório é um 
avanço para todos!
 Posto isso, cuida-se da parte prática dos atos para a realização de um 
divórcio em cartório, onde será necessário cumprir os requisitos previstos em 
lei por ambas as partes, quais sejam: (a) é preciso haver consenso entre o casal, 
os cônjuges devem estar de acordo quanto à decisão de divórcio, bem como da 
partilha dos bens e o recolhimento dos respectivos impostos, (b) não pode haver 
filhos menores ou incapazes envolvidos, salvo se comprovada a resolução prévia 
e judicial de todas as questões referentes aos filhos menores (guarda, visita e 
alimentos), conforme previsão do Enunciado nº 571 da Jornada de Direito Civil 
c/c com os artigos 1.571 ao 1.582 do Código Civil e Lei n. 11.441⁄2007, e (c) 
deve haver a participação de um advogado, que irá representar o interesse de 
seus clientes, criando-se uma isonomia nos atos praticados.
 Cabe mencionar que a Resolução nº 35, de 24 de abril de 2007 do 
Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 9º, proíbe expressamente que 
o cartório indique advogados às partes, sendo que no caso de as partes não 
conhecerem um advogado ou não dispuserem de condições financeiras para 
tanto, caberá ao tabelião recomendar-lhes a Defensoria Pública, onde houver, 
ou, na sua ausência, a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
 Por sua vez, os cônjuges não estão obrigados a comparecer no cartório, 
podendo se fazer representar através de mandatário constituído e precedido 
de procuração pública válida por 30 (trinta) dias, contendo poderes especiais 
específicos para a prática do ato, vide art. 36 da Res. nº 35/2007 CNJ. 
 Caso um dos cônjuges esteja no exterior, poderá o instrumento público 
ter o prazo de validade estendido até 90 (noventa) dias desde que emanado pelo 
Consulado Brasileiro. Sendo um dos cônjuges estrangeiro, o procedimento 
deverá ser feito por um tabelião local, precedido do apostilamento e registro 
no Cartório de Títulos e Documentos acompanhado de tradução juramentada.  
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Vale ressaltar que ao advogado é vedado o acúmulo das funções de assistente 
jurídico e procurador de uma das partes.
 Agora, pensando na validade material da declaração de vontade, verificar 
as cláusulas da convenção é indispensável, em atendimento ao disposto no art. 
34, § 2º, da Lei do Divórcio. Logo, temos que no caso da partilha deverá ser 
avaliada, além do seu aspecto formal, o seu aspecto material, ou seja, a regular 
distribuição do patrimônio do casal.
 Caso existam razões para divergências na distribuição do patrimônio, a 
exemplo de compensação de dívida de um cônjuge ao outro, tal fato deverá 
constar de forma expressa na escritura. Observa-se que nestes casos, a primeira 
vista, havendo dúvida sobre a distribuição do patrimônio, o tabelião se eximirá 
de lavrar a escritura pública, consignando a motivação e encaminhando as 
partes para a solução via judicial.
 Ao final, uma vez preenchidos os requisitos legais e após lavrada a 
escritura, não é necessária que seja feita sua homologação perante o juiz para que 
esta surta os efeitos esperados, eis que os efeitos são imediatos, constituindo-se 
título hábil para os demais atos de registros, conforme previsão do art. 733, §1º 
do Código de Processo Civil de 2015. Em regra, a escritura deve ser levada ao 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais para averbação no assento de 
casamento a fim de que seja alterado o estado civil das partes.
 E ainda, a título de afastar eventuais problemas com terceiros, havido 
a transferência de bens entre os cônjuges, para que seja formalizada, é 
imprescindível apresentar a escritura no Cartório de Registro de Imóveis, no 
DETRAN quando se tratar de veículos, no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas ou na Junta Comercial nos casos de sociedades, em bancos, etc.
 Por fim, considerando a falta de uniformidade na interpretação das 
regras da Lei nº 11.441/2007 voltada para o divórcio extrajudicial, o Conselho 
Nacional de Justiça foi brilhante ao editar a Res. nº 35/2007, que disciplinou a 
aplicação do novo diploma pelos serviços notariais e de registro, mostrando-
se medida salutar indispensável ao bom exercício da função, alcançando a 
verdadeira segurança e solidez das relações jurídicas.
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6
DO REGRAMENTO JURÍDICO DA ATIVIDADE
NOTARIAL E DE REGISTRO – DA ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM DE CARTÓRIOS

Rodrigo Grobério Borba

 Com o advento da Constituição Federal de 1988 a execução dos serviços 
notariais e de registros passou a ser delegada pelo Poder Público, consoante o 
disposto no seu art. 236:

 Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos 
em caráter privado, por delegação do Poder Público.
 § 1º – Lei regulará as atividades, disciplinará a 
responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de 
registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos 
pelo Poder Judiciário.
 § 2º – Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação 
de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços 
notariais e de registro.
 § 3º – O ingresso na atividade notarial e de registro depende 
de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que 
qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de 
provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

 Assim, o serviço notarial e de registro passou a ser delegado pelo Poder 
Público, mediante concurso público, e exercido em caráter privado por pessoa 
natural.
 Em 21 de novembro de 1994 foi publicada a Lei Federal nº 8.935, que 
regulamentou o art. 236 da CF, dispondo sobre a atividade notarial e registral no 
Brasil (Lei dos Cartórios). Em seu art. 21, ela dispõe sobre a responsabilidade 
pessoal do titular da serventia, relativamente à administração dos serviços, 
bem como, no artigo seguinte, sobre a responsabilidade civil e penal em razão 
dos danos causados a terceiros na prática de seus atos, verbis:

 Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos 
serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva 
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do respectivo particular, inclusive no que diz respeito às despesas 
de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer as 
normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções 
e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor 
qualidade na prestação dos serviços.

 Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos 
danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de 
atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de 
regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.

 O fato dos cartórios serem inscritos no CNPJ não desnatura a condição 
de pessoa física do notário ou registrador, uma vez que tal cadastro destina-se 
exclusivamente para fins de recolhimento de tributos de terceiros e prestação de 
informações sobre operações imobiliárias. Antes do código CEI, a inscrição no 
CNPJ também era necessária para que os notários e registradores contratassem 
auxiliares e escreventes. Isso não significa, todavia, que os cartórios de registro 
e tabelionatos terão personalidade jurídica. Como larga jurisprudência entende, 
permanece a responsabilidade pessoal do titular da serventia. A própria 
Secretaria da Receita Federal, como se observa na Solução de Consulta 194, de 
24 de maio de 2004, já se manifestou acerca dessa não equiparação a empresas:

TABELIÃES (sic), NOTÓRIOS (sic) E OFICIAIS PÚBLICOS 
– DISPENSA DE RETENÇÃO. Não estão obrigadas a efetuar a 
retenção a que se refere o art. 30 da Lei n.° 10.833, de 29.12.2003 
os serventuários da justiça, como tabeliões (sic), notários e 
oficiais públicos, que embora tenham inscrição no CNPJ, não 
são equiparados a empresas individuais, para os efeitos do 
imposto de renda.

 Também pelo imposto de renda, os notários, tabeliães e oficiais de registro 
recebem tratamento de pessoa física, sendo tributados como profissionais 
liberais ou autônomos. Os emolumentos cobrados pelos serviços equivalem 
à remuneração de pessoas físicas para efeitos do IR, conforme dispõe a Lei 
7.713/88, ad litteram:

 Art. 11. Os titulares dos serviços notariais e de registro 
a que se refere o art. 236 da Constituição da República, desde 
que mantenham escrituração das receitas e das despesas poderão 
deduzir dos emolumentos recebidos, para efeito da incidência do 
imposto:
 I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo 
empregatício, inclusive encargos trabalhistas e previdenciários;
 II – os emolumentos pagos a terceiros;
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 III – as despesas de custeio, necessárias à manutenção dos 
serviços notariais e de registro.

 Corroborando o que foi elucidado acima, importante ressaltar que 
mesmo antes do advento da Constituição da República e da Lei 8.935/94, a 
Lei de Registros Públicos (Lei Federal nº 6.015/73), em seu art. 28, já havia 
disciplinado que a responsabilidade dos oficiais era pessoal:

 Art. 28. Além dos casos expressamente consignados, os 
oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, 
pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, 
causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro. 

 Desta forma, verifica-se que os notários e registradores, profissionais 
do direito, devidamente habilitados em concurso público de provas e títulos, 
desenvolvem função pública por delegação do Estado, em caráter privado, 
assumindo, direta e pessoalmente, todos os ônus decorrentes dos seus atos 
praticados no exercício desta função.
 Como exemplo da responsabilidade dos oficiais pode-se citar a aquisição 
ou locação do imóvel onde será prestado o serviço, sua montagem com móveis 
e equipamentos necessários para a execução da referida prestação, guarda e 
conservação dos livros públicos, contratação de pessoal sob o regime celetista, 
contratação de serviços destinados a atender as necessidades da serventia, etc. 
Enfim, responsabilização pessoal por todos os atos praticados.
 Com efeito, é cediço que o serviço notarial ou registral não constitui 
pessoa jurídica, não é dotado de personalidade jurídica, sendo evidente que, nos 
termos do direito vigente, quem responde pela serventia é o seu titular, pessoa 
física a quem o Estado delega o exercício da atividade. Neste contexto, tem-se 
que o cartório constitui uma simples serventia, onde permanecem guardados 
os livros e os registros dos atos praticados por seus respectivos oficiais.
 O entendimento também predominante da doutrina e da jurisprudência 
firma a posição de que os cartórios extrajudiciais, entes despersonalizados, 
desprovidos de patrimônio próprio, não possuem personalidade jurídica e não 
se caracterizam como empresa ou entidade.
 Desde o ano de 2005, o Min. Castro Filho, do Superior Tribunal de 
Justiça, pronunciou-se sobre a matéria nos seguintes termos:

“Inquestionável que a responsabilidade é pessoal do titular 
da serventia. Esta não possui personalidade jurídica. Assim, 
o titular (pessoa física) responde pelos danos causados a 
terceiro por ato seu ou de seus prepostos. Desta maneira, não 
pode o sucessor responder por atos ilícitos praticados pelo 
sucedido” (STJ – Recurso Especial n.º 443467/PR, Terceira 
Turma, Rel. Min. Castro Filho, julgado em 05/05/2005).
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 Vale dizer, pelos atos praticados no serviço notarial ou de registro, 
responde pessoalmente o titular da serventia extrajudicial, não se afigurando, 
pois, tecnicamente correto que o cartório integre o polo passivo ou ativo de 
qualquer demanda, uma vez que não detém personalidade jurídica própria.
 Para reforçar, ainda mais, a tese de que o cartório não possui 
personalidade jurídica, basta lembrar que esta só se adquire com o registro 
dos atos constitutivos na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, o que não ocorre com os cartórios.
  Também não há como sustentar a tese de que cartórios extrajudiciais se 
assemelham ao espólio, massa falida ou a herança jacente ou vacante, de modo 
que, a despeito de não possuírem personalidade jurídica, ostentam a qualidade 
de parte no sentido processual.
  Seria um grande equívoco entender que os cartórios se assemelham às 
pessoas formais do art. 12 do CPC. Essa equiparação não é possível de se 
fazer pela simples e evidente razão de que os entes elencados no art. 12 do 
CPC consubstanciam uma universalidade de bens e direitos, com conteúdo 
econômico imediato, capazes de contrair direitos e obrigações, o que não é o 
caso dos cartórios extrajudiciais.
 Os cartórios, de modo diverso, representam tão somente o espaço físico 
onde é exercida a função pública delegada ao particular, pessoa física a quem 
o Estado outorga a delegação por meio do condizente concurso público. 
Eles constituem apenas um arquivo público, composto por bens móveis e 
imóveis pertencentes exclusivamente a cada um de seus titulares, além dos 
documentos públicos que ostentam justamente essa natureza de arquivo 
público e, portanto, não comercializáveis. Por isso mais uma razão para se 
concluir que os cartórios não são titulares de direitos ou deveres na ordem 
jurídica, privada ou pública.
 Assim, os cartórios não possuem personalidade jurídica, não são 
empresas, não detêm fundo de comércio, não visam lucro e, tampouco, 
estipulam livremente o valor dos emolumentos cobrados.
 E, por fim, deve ser ressaltado que a titularidade de uma serventia sempre 
é outorgada a uma pessoa física, adquirida de forma originária ou derivada, 
através de concurso público de ingresso ou remoção, não podendo, portanto, 
ser transferida. 
 Por essas e pelas demais razões expostas sobre o atual regramento jurídico 
da atividade notarial e de registro é que todas as turmas do Superior Tribunal de 
Justiça que enfrentaram recentemente a questão, no caso a Segunda, Terceira e 
Quarta Turmas, foram UNÂNIMES ao entender que os cartórios não possuem 
legitimidade ad causam:

SEGUNDA TURMA STJ
ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – 
CARTÓRIO – NOTÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM – ART. 535 DO CPC – NÃO-VIOLAÇÃO.
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 1. Não existe a alegada violação do art. 535 do CPC 
quando o acórdão recorrido, de modo fundamentado, aplica 
o direito à espécie nos limites do efeito devolutivo do recurso 
de apelação. O Tribunal não está obrigado a responder a 
todos os questionamentos pormenorizados das partes, quando 
desinfluentes para a resolução da controvérsia.
 2. A questão federal consiste em saber se a responsabilidade 
civil por ato ilícito praticado por oficial de Registro de Títulos, 
Documentos e Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São 
Paulo é pessoal; não podendo o seu sucessor, ou seja, o atual 
oficial da serventia, que não praticou o ato ilícito, responder pelo 
dano alegadamente causado por seu antecessor.
 3. A ação não foi ajuizada contra o Estado ou contra a 
própria serventia, que detém capacidade judiciária, mas em face 
da pessoa natural que sucedeu o antigo oficial, que praticou o ato 
reputado como ilícito e danoso.
 4. A responsabilidade civil por dano causado por ato de 
oficial do Registro é pessoal, não podendo o seu sucessor, atual 
titular da serventia, responder pelo ato ilícito praticado pelo 
sucedido – antigo titular. Entender diferente seria dar margem à 
teoria do risco integral, o que não pode ser entendido de forma 
alguma a teor dos artigos 236 da CF, 28 da Lei n. 6.015/73 e 22 
da Lei n. 8.935/94.
(RECURSO ESPECIAL Nº 852.770 – SP (2006/0092144-
5) – RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS T2 
– SEGUNDA TURMA – Data do Julgamento 03.05.2007 – 
Data Publicação DJ 15.05.2007 p. 263) 

TERCEIRA TURMA STJ
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. RECONHECIMENTO DE FIRMA MEDIANTE 
ASSINATURA FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
OFÍCIO DE NOTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA E JUDICIÁRIA
 1. Consoante as regras do art. 22 da Lei 8.935/94 e do 
art. 38 da Lei n.º 9.492/97, a responsabilidade civil por dano 
decorrente da má prestação de serviço cartorário é pessoal do 
titular da serventia à época do fato, em razão da delegação do 
serviço que lhe é conferida pelo Poder Público em seu nome.
 2. Os cartórios ou serventias não possuem legitimidade 
para figurar no pólo passivo de demanda indenizatória, 
pois são desprovidos de personalidade jurídica e judiciária, 
representando, apenas, o espaço físico onde é exercida a função 
pública delegada consistente na atividade notarial ou registral.
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 3. Iegitimidade passiva do atual titular do serviço notarial ou 
registral pelo pagamento de débitos atrasados do antigo titular.
 4. Doutrina e jurisprudência acerca do tema, especialmente 
precedentes específicos desta Corte.
 5. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.177.372 – RJ (2010/0016191-
3) – RELATOR: MINISTRO SIDNEI BENETI – 
R.P/ACÓRDÃO: MINISTRO PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO –  T3  TERCEIRA TURMA – DATA 
JULGAMENTO 28.06.2011 – DATA PUBLICAÇÃO DJe 
01.02.2012)

RECURSO ESPECIAL – CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL 
– TABELIONATO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 22 
DA LEI N. 8.935/94 - LEI DOS CARTÓRIOS - AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO TABELIONATO - LEGITIMIDADE PASSIVA 
AD CAUSAM - AUSÊNCIA - RECURSO ESPECIAL 
IMPROVIDO.
 1. O art. 22 da Lei n. 8.935/94 não prevê que os 
tabelionatos, comumente denominados “Cartórios”, responderão 
por eventuais danos que os titulares e seus prepostos causarem a 
terceiros.
 2. O cartório extrajudicial não detém personalidade jurídica 
e, portanto, deverá ser representado em juízo pelo respectivo 
titular.
 3. A possibilidade do próprio tabelionato ser demandado 
em juízo, implica admitir que, em caso de sucessão, o titular 
sucessor deveria responder pelos danos que o titular sucedido 
ou seus prepostos causarem a terceiros, nos termos do art. 22 
do Lei dos Cartórios, o que contrasta com o entendimento de 
que apenas o titular do cartório à época do dano responde 
pela falha no serviço notarial.
 4. Recurso especial improvido.
(Processo REsp 911151 / DF RECURSO ESPECIAL 
2006/0275747-0 – REL MIN. MASSAMI UYEDA – T3 
TERCEIRA TURMA – DATA JULGAMENTO 17.06.2010 – 
DATA PUBLICAÇÃO DJE 06.08.2010)

QUARTA TURMA STJ
PROCESSO CIVIL. CARTÓRIO DE NOTAS. PESSOA 
FORMAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO 
DE FIRMA FALSIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
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O tabelionato não detém personalidade jurídica ou judiciária, 
sendo a responsabilidade pessoal do titular da serventia.
 No caso de dano decorrente de má prestação de serviços 
notariais, somente o tabelião à época dos fatos e o Estado 
possuem legitimidade passiva.
(RECURSO ESPECIAL Nº 545.613 - MG (2003/0066629-2) 
- RELATOR : MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA – T4 – 
QUARTA TURMA – Data do Julgamento08.05.2007 – Data 
Publicação DJ 29/06/2007 p. 630 LEXSTJ vol. 216 p. 112)

“O tabelionato não detém personalidade jurídica, respondendo 
pelos danos decorrentes dos serviços notariais o titular do 
cartório na época dos fatos. Responsabilidade que não se 
transfere ao tabelião posterior.” 
(AgRg no REsp 624975/ SC AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL 2003/0221204-8. MARIA ISABEL 
GALOTTI – T4 – 4ª TURMA – Julgamento em 21/10/2010).
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7
DOS EMOLUMENTOS E DA ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA GRATUITA – NOVA SISTEMÁTICA

Jeferson Miranda
Bruno Bittencourt Bittencourt

DOS FATOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS

 Os emolumentos correspondem à única receita que sustenta a 
atividade notarial e registral e são pagos pelos usuários que dos cartórios 
se utilizam. Por seu caráter público e essencial, o serviço não pode ser 
enquadrado como atividade mercantil, motivo pelo qual o preço a ser pago 
pela sociedade é determinado pela legislação, daí sua natureza jurídica 
tributária de taxa.
 Tal entendimento fora deflagrado pelo STF no julgamento da ADIN 
1.530-BA, cujos desdobramentos práticos impedem a livre estipulação de 
valor pelo notário ou registrador, o que é feito por lei, sua base de cálculo 
não pode ser porcentagem sobre o negócio jurídico entabulado, já que as 
taxas não podem ter a mesma base de cálculo dos impostos, razão pela qual 
é fixado por faixa de valor (art. 2º, III, “b”, da Lei 10.169/00), assim como 
não é permitido ao oficial aplicar descontos ou gratuidades não prevista em 
lei, bem como não o é permitido diferir o pagamento (postergar o momento 
do recolhimento).
 Todas estas características têm seu nascedouro no artigo 236 da 
Constituição Federal e seus parágrafos, cuja redação cria as delegações dos 
serviços notariais e de registro sob o regime privado, o que foi posteriormente 
regulamentado pela Lei Federal n° 8.935/94 – Lei dos Notários e Registradores 
– a qual reza em seu artigo 28:

 Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de 
independência no exercício de suas atribuições, têm direito à 
percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na 
serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei.

 Nesta esteira, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXVI 
estabelece a gratuidade do registro de nascimento e da certidão de óbito aos 
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reconhecidamente pobres. Em seguida, visando extinguir o subregistro no 
país, a Lei 9.534/1997 criou a chamada “gratuidade universal”, estabelecendo 
que todo registro de nascimento e óbito, bem como sua respectiva primeira 
certidão, serão sem cobrança de emolumentos, independente da condição 
financeira do interessado.
 Assim, com vistas a manter o regular funcionamento das serventias, bem 
como garantir o equilíbrio financeiro do sistema, a Lei Federal nº 10.169, de 
29/12/2000, regulou o ressarcimento dos registros de nascimento e óbito e 
forçou a aprovação da Lei Estadual nº 6.670, de 16 de maio de 2001, a qual, 
apesar de permitir o ressarcimento dos atos gratuitos praticados pelo registrador 
civil, não cria ou estabelece critérios objetivos e fundamentados de pedidos de 
gratuidades para as solicitações amparadas pela assistência judiciária gratuita, 
provenientes de processo judicial.
 O direito à gratuidade, utilizado de maneira indistinta e sem critérios, 
somados ao imobilismo do órgão fiscalizador da Justiça, que deveria manter 
atentos olhos ao fato, geram fortes manifestações de descontentamento, 
indignação e perplexidade nos notários e registradores que. diante da matéria 
que envolve a distribuição de cidadania, princípio sagrado de nossa atual Carta 
Magna, convivem com a enxurrada de gratuidade sem a devida contrapartida 
de receita, levando o sistema, principalmente o registrador civil, a agonizar 
novamente.
 Pensar que o anexo de tabelionato é solução para compensar o a 
enxurrada de gratuidade advindas do Registro Civil é demonstração de total 
desconhecimento da realidade dos cartórios deste Estado, repetimos, onde a 
maioria absoluta agoniza, conforme provam as desistências de 110 (cento e 
dez) ou mais delegatários do total de 167 (cento e sessenta e sete) serventias 
oferecidas no concurso público de 2006, já que não auferem emolumentos 
suficientes para cobrir as despesas de manutenção e funcionamento do serviço 
público delegado, capilarizado por todos os cantos deste estado e essencial ao 
exercício da cidadania.
 Notadamente, o registrador civil não suporta o ônus de uma gratuidade 
universal e sem critérios objetivos a serem avaliados ou critério subjetivos 
mínimos de filtragem das requisições.
 É preciso afirmar, neste ponto, que não devemos ser contra a gratuidade 
universal do registro civil das pessoas naturais, notadamente, nascimento e 
óbito, mas sim contra o ônus que o poder estatal impõe ao chamado “primo 
pobre” da categoria, tendo em vista que não existe na democracia e no sistema 
econômico capitalista “BÔNUS SEM ÔNUS”, sendo portanto, sucessivos os 
prejuízos, pela “obrigação” de se prestar uma avalancha de serviços sob o pálio 
da assistência judiciária para quase todas as pessoas, como comunicações para 
órgãos federais, estaduais, municipais, registros de sentenças, averbações de 
divórcios, registros de interdição, ausência, segundas vias de toda e qualquer 
espécie requeridas pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Repartições 
Públicas, etc.
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DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 Na Serventia extrajudicial, não oficializada, NÃO EXISTEM CUSTAS e 
sim EMOLUMENTOS.
 De acordo com a Lei Estadual nº 4.847/93, CUSTAS PROCESSUAIS 
são as despesas com a realização dos atos judiciais praticados em razão do 
ofício (capítulo II – Art. 7º).
 Noutro giro, são considerados EMOLUMENTOS “as despesas com atos 
extrajudiciais praticados em razão do ofício”.(capítulo III, art. 9º), sendo a 
redação do artigo 26 a seguinte:

 “O pagamento decorrente de atos praticados por 
serventuários da Justiça da serventia não oficializada ser-
lhe-á feito diretamente pelo usuário" (seção II – DOS 
EMOLUMENTOS).

 CUSTAS referem-se a atos praticados pelas serventias judiciais, e 
EMOLUMENTOS, referem-se a atos praticados pelas serventias extrajudiciais.
 Na maioria absoluta das sentenças judiciais proferidas em processos, 
em todas as comarcas deste Estado, encaminhadas aos serviços notariais e de 
registro, privatizados por força do art.236 da Constituição Federal constam 
as expressões: “isento de custas”, “amparado pela assistência judiciária” e 
“justiça gratuita”.
 Consequências disto é o impedimento gerado ao serviço extrajudicial de 
receber os emolumentos a que têm direito e, cotidianamente, se vê compelido a 
praticar atos para cumprimento de decisão judicial, cuja gratuidade não abarca 
os emolumentos, mas sim as custas judiciais.
 Contudo, o excesso do benefício cria um outro problema: como sustentar 
o sistema, dar a ele sua devida continuidade, quando os benefícios da gratuidade 
são exageradamente estipulados ou requeridos?
 Para que isso não aconteça e que não haja completo colapso do sistema 
registral, Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido da necessidade 
de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das delegações. Em 
julgamento da ADIn 1800-DF (Plenário, j. 06.04.1998, rel. Min. Nelson 
Jobim), o Ministro Marco Aurélio Mello, com maestria, proferiu seu voto:

 “Ora, podemos interpretar esse preceito pinçado e 
potencializando o vocábulo “delegação”, olvidando normas 
contidas na própria Constituição? Olvidando os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade que são ínsitos à 
Constituição Federal, à Lei Maior do País? Penso que não (...). 
A referência à delegação não me sensibiliza, porque o serviço 
deve ser exercido e sabemos que existem despesas; sabemos 
que, no caso, os Cartórios devem contratar empregados, devem 
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funcionar em um certo local, e, portanto, têm despesas a serem 
executadas. Indispensável é que haja uma fonte de receita. O 
Estado, pela simples circunstância de lançar mão da delegação, 
não pode, sob pena de desrespeitar-se o texto da própria Carta 
da República, chegar ao ponto de inviabilizar o serviço que esta 
delegação visa a alcançar ”

 Destarte, como se vê, é de caráter permanente a lesão sofrida. E a lesão 
dos direitos dá-se a cada vez que o requerente é obrigado a averbar, registrar 
ou fornecer certidões, enfim, a praticar atos de seu ofício sem a paga dos 
emolumentos que lhes são devidos, além do prejuízo que o próprio estado 
delegante sofre quando não há recolhimento de todas as taxas que compõem 
o valor dos serviços, como FUNEPJ, FARPEN, FUNEMP, FUNCAD E 
FADESPES, prejudicando de sobremaneira a receita de órgãos de vital 
importância para o funcionamento do estado democrático de direito como 
Tribunal de Justiça, Ministério Públicos, Defensoria Pública e Procuradoria do 
Estado.

DA DERROGAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 1.060/50 E A NOVA 
SISTEMÁTICA TRAZIDA PELO ARTIGO 98 DO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL

 Com a chegada do novo Código de Processo Civil houve a derrogação 
da Lei Federal nº 1.060/1950, a qual tratava da assistência judiciária 
gratuita. A revogação parcial abrangeu os artigos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 
17, desfigurando-a por completo de sua redação original e, frisa-se, não mais 
possui qualquer disposição a respeito de gratuidade de emolumentos.
 Porém a matéria não restou omissa na legislação e veio com louvável 
regulamentação no artigo 98 do novo Código de Processo Civil que, inclusive, 
expressamente dispõe que a fixação da gratuidade não atinge todos os atos 
processuais tampouco os atos decorrentes, aí incluído os emolumentos. Vejamos:

 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, 
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 
à gratuidade da justiça, na forma da lei.
 §1º A gratuidade da justiça compreende:
 (...)
 IX – os emolumentos devidos a notários ou registradores 
em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer 
outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à 
continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido 
concedido.
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 (...)
 § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 
sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência 
de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
 § 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o 
beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 
impostas.
 § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 
ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual 
de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no 
curso do procedimento.
 § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 
parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver 
de adiantar no curso do procedimento.
 § 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º, ao custeio 
dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente 
artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou 
distrital respectiva.
 § 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida 
fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a 
concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar 
o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões 
notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício 
ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o 
deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 
(quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

 Em primeiro lugar, propomos a análise do §5º do dispositivo, o qual diz 
respeito à extensão ou o alcance da gratuidade dentro da sistemática processual 
e extraprocessual. A simples interpretação literal do dispositivo nos mostra a 
clara vontade do legislador na delimitação dos atos gratuitos ao informar que 
“a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos 
processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais”, além 
de fazer incluir esta regra para fins de gratuidade dos emolumentos, conforme 
§7º do dispositivo em estudo.
 A redação atual indica clara mudança de postura do Estado em 
relação às gratuidades deferidas em sede de processo judicial. Isto porque a 
ultrapassadíssima Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, não fazia qualquer 
distinção de custas judiciais, selos, indenizações de testemunhas, honorários, 
despesas com exames DNA e, é lógico, os emolumentos. Ora, se para cada um 
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dos atos necessários ao regular desenvolvimento do processo judicial temos 
fontes distintas de recebimentos, prestações distintas de serviços e naturezas 
jurídicas também distintas, abraçar todo este universo com imposição de 
desenvolvimento gratuito de atividade profissional nos parece uma grave falha 
do sistema jurídico e que, para má sorte dos envolvidos, contaminou o sistema 
jurídico por longos 66 anos.
 Ademais, o fato do jurisdicionado não ter condições financeiras de arcar 
com as custas do processo judicial não significa, necessária e automaticamente, 
que ele não terá recursos para pagar uma segunda via de certidão de nascimento, 
por exemplo, a averbação de seu divórcio ou mesmo algum ato relativo a 
imóveis envolvidos na ação.
 Em segundo lugar, a melhor técnica indica que não se deve fazer 
interpretação extensiva para fins de isenção tributária, aí considerada a natureza 
jurídica dos emolumentos (taxa), bem como os fundos que dele dependem. 
Ora, se o Código determina que a extensão da gratuidade deve ser medida pelo 
magistrado, isto significa dizer que o deferimento da gratuidade das custas 
judiciais NÃO ALCANÇA OS EMOLUMENTOS, salvo decisão expressa 
neste sentido.
 Este é o mesmo entendimento deflagrado pelo juiz de Direito em São 
Paulo e doutor em Direito pela USP Dr. Vitor Frederico Kümpel em artigo 
jurídico de sua autoria, vejamos:

 “É bom lembrar, nesse ponto, que os emolumentos 
notariais e registrais, conforme já rapidamente mencionado, 
constituem tributo, na modalidade taxa sui generis, na medida 
em que remunera tanto o serviço, quanto o poder de polícia. 
Nessa linha de raciocínio, a isenção desse tributo depende de lei, 
na medida em que é fonte de receita do Estado.
 Logo, caberá ao juiz analisar, especificamente no que 
tange as custas notariais e registrais, se é caso de concessão do 
benefício. Devendo, por regra, o ônus de custeio do processo 
recair sobre a parte interessada, a concessão da gratuidade 
deve se dar de modo excepcional, avaliando-se concretamente 
a impossibilidade do sujeito em arcar com os emolumentos 
cartorários. Nesse contexto, não se pode tratar todas as custas 
processuais de maneira uniforme, sendo certo que muitas delas 
podem ser custeadas pela parte, sem que isso lhe traga prejuízos. 
Aqui é bom relembrar que gratuidade está intimamente ligada à 
ideia de pobreza que, no caso, não é material, mas sim processual, 
ou seja, o recolhimento deve implicar em impossibilidade de 
manutenção dos custos básicos de vida. Daí a necessidade de o 
do juiz do processo (juiz natural) aferir caso a caso e ato a ato a 
efetiva necessidade da concessão.”
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 Embora a matéria seja controversa, especialmente pelos longos anos de 
prática hodierna de extensão da gratuidade a todos os atos processuais e dele 
decorrente, ousamos a discordar do atual procedimento por falta de amparo 
legal, já que antes do novo Código de Processo de Civil a gratuidade das 
custas automaticamente gerava gratuidade dos emolumentos, tudo balizado no 
revogado e sem efeito inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal nº 1.060/50.
 Sob este pálio é seguro concluir que os notário e registradores que 
praticam atos gratuitos advindos de processo judicial sem decisão expressa do 
magistrado a respeito da gratuidade dos emolumentos podem incorrer em falta 
funcional, concedendo benefício sem amparo legal, abrindo mão de receita 
de fundamental importância para o estado e todos os beneficiários dos fundos 
ligados aos emolumentos. Tal prática, a nosso ver, deve ser abolida, e a mudança 
de postura deve ocorrer de imediato com disseminação do entendimento mais 
moderno expressamente amparado na nova sistemática pós Lei nº 1.060/50.
 Não se pode olvidar, no entanto, que os atos gratuitos decorrentes de 
sentença judicial e também para seu cumprimento é um direito garantido a 
todos aqueles que buscam a justiça como forma de pacificação social e que 
não devem, nem podem, serem privados de seus direitos por impossibilidade 
de pagamento de custas, honorário ou até mesmo emolumentos. Não se nega 
neste estudo tal direito, pelo contrário: afirma-se aqui a universalidade do 
atendimento aos necessitados, repita-se, aos necessitados.
 O que não se pode permitir é que a enxurrada de atos gratuitos impostos 
à iniciativa privada, mesmo que delegatária de serviço público, seja feita de 
maneira desorganizada, fora dos ditames legais e sem a devida contrapartida, 
sob pena de minguar a fonte de custeio das serventias extrajudiciais, provocar 
o colapso de um sistema rentável ao estado e gerador de milhares de empregos 
país afora e, tão provável quanto possível, levar o sistema registral e notarial à 
falência.
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Bruno Bittencourt Bittencourt

8
ENUNCIADOS DE DIREITO CIVIL

Bruno Bittencourt Bittencourt

 O dinamismo do ordenamento jurídico e a constante mutação de concei-
tos de uma sociedade desafiam os operadores e aplicadores do direito. A ciência 
jurídica deve, pois, acompanhar o desenvolver e evolução de suas normas, bus-
cando sempre a interpretação que melhor se adéque aos fins a que ela se destina.
 Com o programa das Jornadas de Direito Civil, o Superior Tribunal de 
Justiça e o Conselho da Justiça Federal – CJF, juntamente com seu Centro 
de Estudos Jurídicos, cumprem, de modo elogiável, sua finalidade social de 
contribuir para o estudo, reflexão e aprimoramento da ordem jurídica nacional. 
Nestas jornadas são apresentadas proposições para elaboração de enunciados 
interpretativos do texto do Código Civil.
 Enunciados são considerados entendimentos doutrinários a respeito de 
determinado assunto, tendo caráter orientador e interpretativo de artigos de lei, 
constantemente invocados em acórdãos, sentenças, pareceres e petições. “Se 
traduzem em uma série de argumentos ou exposições de razões manifestadas 
por escrito ou verbalmente, como fim de mostrar a procedência de uma 
afirmativa ou de demonstrar o fundamento de um direito [...]”(De Plácido e 
Silva, Vocabulário Jurídico).
 Neste ano foi realizada a VI Jornada de Direito Civil reunindo estudiosos 
de alto renome do mundo jurídico nacional, oportunidade em que foram 
discutidas e debatidas questões relevantes do Direito Civil, com a aprovação 
de 46 (quarenta e seis) novos enunciados. De extrema relevância para classe 
notarial e registral, os Enunciados 571 e 575 merecem relevante atenção e 
destaque em nosso estudo:

ENUNCIADO 571 – Se comprovada a resolução prévia e 
judicial de todas as questões referentes aos filhos menores 
ou incapazes, o tabelião de notas poderá lavrar escrituras 
públicas de dissolução conjugal.

Artigos: 1.571 ao 1.582 do Código Civil, combinados com a Lei 
n. 11.441⁄2007
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Justificativa: A Lei n. 11.441⁄2007 prevê que somente é permitido 
aos cônjuges fazer uso da escritura pública de separação judicial 
ou divórcio se não houver interesses de menores ou incapazes.
 Entretanto, entendemos que, se os interesses dos menores 
ou incapazes forem atendidos ou resguardados em outro 
processo judicial, é permitido aos cônjuges dissolver o vínculo 
matrimonial, inclusive com a partilha de bens e o uso do nome, 
sem que afete o direito ou interesse dos menores ou incapazes.
 A Lei n. 11.441⁄2007 é uma importante inovação legislativa 
porque representa novo paradigma, o da desjudicialização, para 
as hipóteses e cláusulas em que há acordo entre os cônjuges.
 Se há acordo quanto ao divórcio e se os interesses dos 
menores estão resguardados em lide judicial específica, não há 
por que objetar o procedimento simples, rápido, desjudicializado, 
que desafoga o Judiciário e dá resposta mais rápida às questões 
eminentemente pessoais.
 Ao Judiciário será requerido somente o que remanescer da 
lide, sem que haja acordo, como também aqueles que contenham 
direitos e interesses dos menores ou incapazes.

 Noutras palavras, com a edição do Enunciado 571, abre-se um novo leque 
de possibilidades aos Tabeliães de Notas que poderão realizar um divórcio 
mesmo que o casal de interessados tenha filhos menores/incapazes. O que antes 
era tratado como uma impossibilidade absoluta de lavratura de escritura pública 
para dissolução da sociedade, passa então a ser tratada com relatividade.
 Deparando-se com situação desta natureza, o Tabelião de Notas deverá 
exigir dos interessados, além dos documentos de praxe, também a sentença 
que tratou dos interesses do menor ou incapaz, principalmente no que toca 
à sua guarda, questões patrimoniais que eventualmente possam surgir, bem 
como a pensão alimentícia devida.
 O Notário, neste caso, não deverá fazer qualquer tipo de juízo de valor 
sobre a sentença, apenas certificando-se que não há pendências com relação 
aos menores ou incapazes. Feito isto, apto estará para praticar o ato com lisura 
e dentro da legalidade.
 Por sua vez, o Enunciado 575 também trouxe à baila orientação a 
respeito da cadeia sucessória do Código Civil, especialmente no que toca à 
interpretação do artigo 1.810:

 “Art. 1.810. Na sucessão legítima, a parte do renunciante 
acresce à dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o 
único desta, devolve-se aos da subseqüente”.

 O artigo que trata de um dos efeitos da renúncia à herança teve também 
teve sua interpretação analisada e textualizada pela VI Jornada, apresentado-se 
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como uma importante ferramenta na lida diária dos inventários extrajudiciais, 
vejamos:

ENUNCIADO 575 – Concorrendo herdeiros de classes 
diversas, a renúncia de qualquer deles devolve sua parte aos 
que integram a mesma ordem dos chamados a suceder.

Artigo: 1.810 do Código Civil

Justificativa: Com o advento do Código Civil de 2002, a ordem 
de vocação hereditária passou a compreender herdeiros de 
classes diferentes na mesma ordem, em concorrência sucessória. 
Alguns dispositivos do Código Civil, entretanto, permaneceram 
inalterados em comparação com a legislação anterior. É o caso 
do art. 1.810, que prevê, na hipótese de renúncia, que a parte 
do herdeiro renunciante seja devolvida aos herdeiros da mesma 
classe. Em interpretação literal, v.g., concorrendo à sucessão 
cônjuge e filhos, em caso de renúncia de um dos filhos, sua 
parte seria redistribuída apenas aos filhos remanescentes, não 
ao cônjuge, que pertence a classe diversa. Tal interpretação, 
entretanto, não se coaduna com a melhor doutrina, visto que 
a distribuição do quinhão dos herdeiros legítimos (arts. 1.790, 
1.832, 1.837) não comporta exceção, devendo ser mantida 
mesmo no caso de renúncia.

 Como dito anteriormente, os enunciados são textos com caráter de 
orientação aos operadores do direito, aí incluídos os advogados, juízes, 
promotores de justiça, desembargadores, ministros e, obviamente, os 
delegatários dos serviços extrajudiciais. A aplicação destas interpretações não 
é vinculativa, prevalecendo, de sobremaneira, a independência funcional e a 
autonomia daqueles que a aplicam.
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9
NOVO TABELIÃO / REGISTRADOR,

NOVO CNPJ?

Igor Emanuel da Silva Gomes

 Com a eclosão dos concursos públicos para outorga das serventias 
extrajudiciais (cartórios), temos acompanhado em todo o Brasil diversos casos 
no tocante a possibilidade, ou não, de nova inscrição de Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídicas – CNPJ.
 Nosso posicionamento acerca da matéria é bastante legalista, de 
modo que, nos termos da lei, a atividade notarial e registral é exercida em 
caráter privado, por delegação do Poder Público. Não poderia ser diferente, 
considerando que estes são os termos do artigo 236 da Constituição, in 
verbis:

 Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos 
em caráter privado, por delegação do Poder Público.
 § 1º – Lei regulará as atividades, disciplinará a 
responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de 
registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos 
pelo Poder Judiciário.
 § 2º – Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação 
de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços 
notariais e de registro.
 § 3º – O ingresso na atividade notarial e de registro depende 
de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que 
qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de 
provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

 O §1º menciona “notários” e “oficiais de registro”, o que deixa claro que 
o exercício privado da atividade é titularizado por uma pessoa natural. Isso é 
reforçado no §3º, ao definir a forma de ingresso na atividade pelo concurso 
público, modalidade de concorrência pública típica de pessoas naturais.
 A Lei Federal nº 8.935/94 veio regulamentar o §1º do artigo 236 
supramencionado e reza o seguinte:
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 Art. 1º Serviços notariais e de registro são os de organização 
técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, 
autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.

 Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou 
registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a 
quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

 Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de registro 
são os:
 I – tabeliães de notas;
 II – tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos; 
(…)
 IV – oficiais de registro de imóveis;

 Vê-se claramente nos artigos 3º e 5º que os serviços notariais e registrais 
são titularizados por tabeliães e oficiais de registro, que são profissionais do 
direito, mais uma vez deixando claro que a atividade é exercida por uma pessoa 
física, todavia, depende de INSCRIÇÃO NO CNPJ.
 Ademais, segundo o art. 1º, o conteúdo dos serviços notariais e registrais 
é de serviço público lato sensu. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello define 
tal atividade como função pública, diferenciando-a do serviço público stricto 
sensu por seu objeto não contemplar uma prestação material, mas sim uma 
prestação jurídica. Em outras palavras, não se trata de atividade econômica, 
sendo inaplicáveis a ela conceitos como o de “estabelecimento”, próprio do 
Direito Empresarial (arts. 1.142 e seguintes do Código Civil).
 Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 3.151, no seguinte trecho da ementa:

 “II – Regime jurídico dos serviços notariais e de 
registro: (…) c) a sua delegação somente pode recair sobre 
pessoa natural, e não sobre uma empresa ou pessoa mercantil 
(…)” (grifo nosso)

 E para não restar dúvidas, não há como enquadrar o serviço notarial 
e registral em nenhuma das hipóteses previstas no Código Civil, nem como 
pessoa jurídica de direito público (art. 41), nem como pessoa jurídica de direito 
privado (art. 45). Não há nenhum registro a que o oficial ou o tabelião estejam 
submetidos para poderem exercer suas funções (art. 45 do Código Civil).
 No Brasil, a atividade notarial e registral ainda é muito mal compreendida. 
O Estado de São Paulo é o que está mais avançado em termos de doutrina 
e regularização da atividade (já realizou 8 concursos públicos desde 1999, 
enquanto outros Estados ainda não conseguiram concluir o primeiro. O 
Desembargador Luís Paulo Aliende Ribeiro conseguiu compilar de forma 
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magistral o melhor entendimento sobre a atividade em sua tese de doutorado, 
fruto de seus longos anos no setor do extrajudicial na Corregedoria-Geral 
de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: RIBEIRO, Luís 
Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 188p.
 Na contramão de toda a legislação pátria, a Receita Federal editou 
instrução normativa obrigando ao oficial de registro a se cadastrar no CNPJ 
(antigamente prevista no inc. IX do art. 5º da Instrução Normativa RFB n. 
1.183/2011, atualmente repetida no art. 4º, IX da Instrução Normativa RFB 
n. 1470/2014, que vem repetindo o texto das precedentes). Isso causa uma 
confusão enorme, pois “se toda pessoa jurídica tem CNPJ, nem toda pessoa 
que tem CNPJ é jurídica.”
 Se a compreensão da natureza jurídica da atividade notarial e registral já 
é difícil para o operador do direito, para o leigo tornou-se impossível. Assim, 
todo mundo passou a contratar com o “cartório” e seu CNPJ. Ora, se cartório 
não é pessoa jurídica, não tem legitimidade para ocupar um pólo contratual. 
Entretanto, por portar um CNPJ, todos passaram a contratar com o “cartório” 
e não mais com oficial, inclusive a contratação de empregados.
 Para tentar corrigir essa distorção, a Receita Federal editou a Instrução 
Normativa n. 971/2009, que em seu art. 19, II, g, obriga os “cartórios” à inscrição 
no CEI (cadastro específico do INSS), ou seja, deixou claro que a contratação 
dos empregados deveria ser vinculada à pessoa física do empregador. Ademais, 
o notário e oficial de registro faz a declaração de imposto de renda como pessoa 
física, através do carnê-leão.
 Atualmente, o CNPJ para o oficial de registro só tem uma função: o 
preenchimento da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) – art. 8º da 
Lei 10.426/2002 e Instrução Normativa RFB 1.112/2010, e eventuais outras 
obrigações acessórias perante o Conselho Nacional de Justiça.
 No mais, o CNPJ só se presta a causar confusão, ao dar aparência de 
pessoa jurídica a alguém que é pessoa física. Isso, inclusive, causa reflexos 
em obrigações acessórias do ISS, pois alguns Municípios insistem em tentar 
enquadrar o oficial como tomador de serviço com o dever de fazer a retenção 
do ISS na fonte, obrigação própria das pessoas jurídicas.

Da Responsabilidade Pessoal do Titular

 No tocante à responsabilidade, doutrina e jurisprudência são uníssonas 
no sentido de que a responsabilidade de cada oficial é compartimentada: 
cada um responde pelo período em que esteve na titularidade do serviço. 
Assim se dá tanto com relação à responsabilidade civil quanto com relação à 
responsabilidade fiscal. Isso implica dizer que um oficial não responde por atos 
de outros oficiais que o precederam. Em outras palavras, a INVESTIDURA na 
função é ORIGINÁRIA, tem os mesmos efeitos da usucapião.
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELA-
MENTO DE REGISTRO PÚBLICO – DUPLICIDADE DE 
REGISTRO DE IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL 
PESSOAL DO OFICIAL TITULAR NA ÉPOCA DO FATO 
DANOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. O cartório não oficializado não possui personalidade jurídi-
ca, conclui-se que a responsabilidade civil e criminal é exclu-
siva do titular da serventia pelos atos praticados durante o 
período de sua competência, não podendo o sucessor (atual 
titular da serventia) responder por ato ilícito praticado pelo 
sucedido (anterior titular). 2. No caso em comento, a recor-
rente pretende a condenação do Oficial do 2º Cartório de Re-
gistro Geral de Imóveis de Guarapari pelos danos causados em 
decorrência da existência de duplicidade de registros do imóvel 
de sua propriedade. Contudo, a duplicidade decorreu de um erro 
perpetrado pelo titular do cartório que o antecedeu, e quando 
verificada a referida irregularidade o atual titular do cartório, ora 
recorrido, tomou as providências cabíveis, procedendo a respec-
tiva consulta junto ao Juízo competente e averbando as anota-
ções de advertência ao pé de cada matrícula. 3. Não se pode 
admitir que titular sucessor, de forma infalível, pudesse apurar 
e apontar todas as irregularidades perpetradas pelo Oficial suce-
dido, já que se tratam de milhares de registros, sem que a época 
houvesse um sistema digitalizado. 4. Assim, em que pese a aver-
bação de compra e venda do imóvel levada a efeito em 1989 pela 
ora recorrente tenha sido realizada sob a competência do recor-
rido, não pode ser imputado ao mesmo os prejuízos decorrentes 
da existência de duplicidade de registros, erro perpetrado pelo 
Oficial anterior, muito menos pela negligência na prestação dos 
serviços notariais. 5. Não merece reparos a sentença recorrida, 
porquanto não comprovada o nexo de causalidade entre a con-
duta do Oficial do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Gua-
rapari, ora recorrido, e os danos sofridos pela recorrente decor-
rente da existência de duplicidade de registros do imóvel de sua 
propriedade, a autorizar a reparação decorrente de responsabili-
dade civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. CONCLUSÃO: 
ACORDA O(A) EGREGIO(A) SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 
NA CONFORMIDADE DA ATA E NOTAS TAQUIGRÁFI-
CAS DA SESSÃO, QUE INTEGRAM ESTE JULGADO, À 
UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 
(Apelação Nº 0007480-55.2009.8.08.0021 (021090074804)

 No mesmo sentido, segue em síntese decisão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo:
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“Irresignado, o agravante sustenta, em breve síntese, que: (i) 
não é possível equiparar os cartórios com as pessoas formais 
do art. 12 do CPC, pois os mesmos não possuem conteúdo 
econômico imediato, tampouco são capazes de contrair direitos 
e obrigações; (ii) os cartórios representam apenas o espaço 
físico onde é exercida a função pública delegada ao particular, 
pessoa física a quem o Estado outorga a delegação por meio 
do condizente concurso público; (iii) os cartórios não possuem 
personalidade jurídica, não são empresas, não têm fundo de 
comércio, não visam ao lucro, nem estipulam livremente o valor 
dos emolumentos cobrados; (iv) o fato dos cartórios serem 
inscritos no CNPJ não desnatura a condição de pessoa física 
do notário ou registrador, uma vez que tal cadastro destina-
se exclusivamente para fins de recolhimento de tributos 
de terceiros e prestação de informações sobre operações 
imobiliárias. (…) Dessa forma, por consectário, assentou-se 
que a obrigação jurídica pelos danos causados pela má prestação 
do serviço cartorário (notarial ou registral) deve ser suportada 
unicamente pelo serventuário que perpetrou o ato viciado. Isto 
porque, seu sucessor assumiu a delegação diretamente do Poder 
Público, e não adquirindo fundo de comércio ou por transferência 
de todos as obrigações e os direitos advindos do seu antecessor.” 
(Agravo de Instrumento Nº 0046520-93.2013.8.08.0024. TJES)

 A citada decisão ainda faz referência a importantes lições de Carlos 
Roberto Teixeira Guimarães, doutrinador amplamente citado pelos Tribunais 
Superiores para reafirmar que a responsabilidade pelo Serviço Notarial e 
Registral recai sobre a pessoa do Titular delegatário da época da ocorrência do 
fato, uma vez que cartório é ente despersonalizado, in verbis:

“A serventia nada mais é do que o espaço físico de uma 
repartição pública, onde, se presta um tipo de serviço público 
essencial à inserção do indivíduo na ordem jurídica, para o 
efetivo exercício de determinados interesses tutelados, ou, 
para a expressão documental da personalidade. (…) Então, a 
estabilidade no serviço extrajudicial, para o oficial delegado 
tem como termo inicial o ato administrativo de delegação pela 
autoridade competente. Aqui, é que primariamente começa 
a responsabilidade, pois, é ato de delegação que se tem o 
marco da investidura em função pública. (…) A delegação é 
uma descentralização administrativa intuitu personae na 
pessoa do oficial delegatário (…). Aqui identificamos uma 
espécie de ausência de responsabilidade civil, seja pelo 
regime ordinário, ou pelo regime extraordinário, pois, à 
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serventia, a repartição pública cartorial, não se empresta 
personalidade civil, porque não é pessoa titular de direitos 
e deveres na ordem jurídica, privada ou pública. O 
cartório não atende ao artigo 1º, da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres 
na ordem civil”. (…) Destarte, o arquivo público está fora do 
comércio jurídico de direito privado, tanto que, só se defere 
seu gerenciamento, pela delegação constitucional dos serviços 
notariais e de registros públicos. Esta delegação transfere 
a estabilidade no gerenciamento do foro extrajudicial. Por 
isso, não há relação jurídica entre o cartório e qualquer 
pessoa. A invenção do constituinte na delegação constitucional 
não tirou da serventia a natureza de mera repartição pública, 
pois, a preocupação maior do legislador é com a eficiência 
no serviço pela desestatização. No regime ordinário temos 
a descentralização na pessoa do particular, daí porque é esta 
a pessoa que ordinariamente responde por tudo do cartório, 
enquanto, no regime extraordinário, a responsabilidade 
pelo cartório é do Estado (…) A responsabilidade vem da 
personalidade e como tal, o cartório, só é um arquivo 
público gerenciado por particular, daí porque, a serventia, 
ou o serviço não responderem por quaisquer débitos. (…) 
O tabelião público ou o oficial público registrador não são, 
certamente, empresários, muito menos, profissionais liberais, 
“Suas” serventias são arquivos públicos de todos do povo. 
Portanto, por não se tratar de unidade econômica, muito 
menos por não ter personalidade jurídica, ao cartório não 
se empresta responsabilidade civil por débitos de quaisquer 
natureza, inclusive por direitos do trabalhador. Todos os 
danos ou débitos ou dívidas e créditos ocorrentes no espaço 
e no tempo da repartição cartorial, se devem aos seus 
responsáveis e nunca a serventia em si mesma, que não 
é personagem na ordem jurídica. (In: A Responsabilidade 
Civil Cartorária Extrajudicial, Rio de Janeiro: Senai/RJ, 2005, 
p. 50-53 e 129-131 – grifo nosso)

 Tratar o tema de outra forma acabaria por inviabilizar o sistema, pois 
nenhum profissional do direito em sã consciência se submeteria a um exigente 
concurso para assumir um serviço e se deparar com dívidas do anterior oficial. 
Essa alea não faz parte da ideia de concurso público.
 Nessa sequência de ideias, quando o oficial ingressa na atividade, dá 
início a todas as relações jurídicas a ele pertinentes, quer com relação ao 
serviço (responsabilidade civil), quer com relação ao fisco (responsabilidade 
tributária), quer com relação aos empregados (responsabilidade trabalhista).
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 Esse ideal, consentâneo com a natureza jurídica do serviço, é praticamente 
inviabilizado pela obrigação de portar um CNPJ, pois todos deixam de 
enxergar o correto (a figura do oficial) e passam a tratar com uma aparência (o 
“cartório”).
 Portanto, entendemos que qualquer restrição ao notário e/ou registrador 
para obtenção de um novo CNPJ e, consequentemente, imposição para que 
seja utilizado CNPJ antigo, aberto pelo anterior tabelião, somente poderia ser 
instituída por lei, em sentido estrito; e não por ato infralegal ou entendimento 
administrativo.
 Nas palavras do Dr. Clodomir Sebastião Reis, Juiz Federal do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, na ocasião do julgamento do Agravo de 
Instrumento nº 0015177-82.2013.4.01.0000/DF (03/04/2013), “a delegação 
do exercício da atividade notarial e de registro é concedida à pessoa física, 
não sendo atribuída personalidade jurídica ao respectivo tabelionato. Assim, 
a concessão de CNPJ é feita para a pessoa do tabelião para que este exerça a 
atividade pública que lhe foi delegada. Não há CNPJ para pessoa jurídica, mas 
sim para o notário. O notário e/ou tabelião é investido em cargo público em 
caráter originário, sem qualquer vinculação com o notário anterior. Ademais, a 
exigência de que o novo titular do cartório utilize o mesmo número do CNPJ 
fornecido ao seu antecessor não encontra amparo legal (…)”.
 Finalmente, considerando que o Tabelionato não é dotado de 
personalidade jurídica própria e que a inscrição no CNPJ é em nome da pessoa 
física do Tabelião e não do Tabelionato, entendo ser ilegítima a exigência de 
utilização, pelo novo titular do Cartório, do mesmo número de CNPJ fornecido 
ao seu antecessor.
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10
UMA VISÃO ATUAL SOBRE OS SERVIÇOS
NOTARIAIS E REGISTRAIS

Bruno do Valle Couto Teixeira

 Não é de hoje que ouço as pessoas falarem mal dos serviços Notariais e 
Registrais – “cartórios” para os leigos. Partido do princípio de que a maior parte 
dos bacharéis em direito mal ouviram falar desses serviços durante a graduação 
e as constantes decisões equivocadas do Poder judiciário acerca do tema, da para 
entender as críticas desmedidas, vamos entender melhor como tudo funciona.
 O sistema Registral e Notarial brasileiro têm como atribuições, de modo 
geral, garantirem a segurança dos negócios jurídicos e de dar publicidade 
através do Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro 
Civil das Pessoas Naturais, Registro dos Protestos de Títulos e Documentos 
de dívidas, Registro dos Contratos Marítimos e a função de transcrever atos 
de vontade unilateral ou não das pessoas naturais e jurídicas pelas Notas, 
como, por exemplo: escrituras de venda e compra, procurações, testamentos, 
atas notariais, reconhecimento de firma, autenticação garantindo, assim, a 
autenticidade e segurança jurídica. É verdade, também, que ao contrario do 
que ocorre em outros países, somente no Brasil, existem Registros de Títulos 
e Documentos, nos quais são registrados quaisquer documentos para garantir 
sua própria conservação, assegurar direitos e dar publicidade.
 Todavia, o que se observa é que nos países em que não se utilizam 
do sistema latino, como por exemplo: Estados Unidos, Austrália e o Reino 
Unido, o sistema não apresenta a mesma segurança jurídica, os contratos são 
garantidos por seguros e hipotecas e, em conseqüência disso, os valores dos 
registros são superiores. Se levarmos em consideração um imóvel no valor 
de 25 mil reais, o corretor no estado da Califórnia recebe 148% a mais que o 
Notário e o Registrador juntos para efetivar o negócio e, se consideramos um 
imóvel no valor de 2 milhões de reais, o corretor recebe 2.330% a mais que 
Notário e o Registrador juntos, (estudo este realizado pelo 26 º  Tabelião de 
Notas da capital de São Paulo, Paulo Roberto Gaiger Ferreira). A prevenção de 
litígios é outro fato relevante sobre os serviços notariais e registrais brasileiro 
em pesquisa realizada pelo mesmo tabelião supra citado, no Supremo Tribuna 
Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o risco de litígio em contratos 
particulares é 500 vezes maior do que nas escrituras públicas, pois, essa é 
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proporção de litígios que versam entre contratos particulares e os públicos 
realizados pelo Tabelião. Imaginemos que, quando da doação da ilha de 
Vitória ao donatário Duarte Lemos, já existissem os serviços Notariais e 
Registrais, como é hoje, a controvérsia sobre o terreno de marinha da Ilha 
de Vitória estaria solucionada.  Para encerramos o desconhecimento da 
disciplina em questão: A união tem a propriedade por força de lei de toda a 
faixa de terra que envolva a preamar média de 1831 até 33 metros em direção 
ao interior da ilha ou continente, além das margens dos rios e lagoas que 
sofrem a influência das marés. Considera-se influência das marés a oscilação 
periódica do nível médio das águas igual ou superior a 5 centímetros, estas 
áreas são denominadas terrenos de marinha e pertencem á União e constituem 
com bens públicos dominicais, já as praias representam a parte coberta e 
descoberta pelo movimento da marés e se constituem em bem público 
federal razão pela qual tudo que foi acrescido no caso da ilha de Vitória é 
terreno de marinha e esqueçam a história de bala de canhão! Todavia, como 
a emenda constitucional nº 46 de 2005, e o recente julgado pelo Supremo 
Tribunal Federal confirmado a constitucionalidade da emenda, onde exclui 
os terrenos de marinha toda a ilha que é sede de Município, exceto aquelas 
áreas destinadas ao serviço publico e a unidade ambientais federal - Inciso 
IV do artigo 20, da constituição Federal. 
 A burocracia não é uma maldição, não é o problema do nosso país, mas 
a sua disfunção sim apresenta a causa da maior parte dos problemas; se não 
bastasse a falta de vontade de mudar, de evoluir, de determinadas pessoas que 
também é um problema. Por último e não menos importante outro problema 
também nos assola, o famigerado “jeitinho brasileiro”.
 A burocracia e a “disfunção da burocracia” são expressões distintas, é 
claro, como já dizia Juarez de Oliveira, comentarista esportivo: “uma coisa 
é uma coisa, outra coisa é outra coisa”. Pois bem, burocracia é o sistema de 
administração pública ou privada em que os assuntos são tratados por escrito, 
constituindo o conjunto de serviços de rotina devidamente transcritos. A 
palavra burocracia vem do francês, “bureau” – secretária, repartição e do grego 
“cratos” – autoridades, governo. Burocracia é o que distingue, em uma única 
palavra, os países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos.
 No Brasil, como já foi dito, o “famigerado jeitinho” e a vontade de não 
fazer o que é certo, atitude que nunca levará o país para frente; e pior, vai 
colocá-lo, cada dia mais, em situações de desigualdade social, econômica, 
financeira e competitiva. Insisto em citar os serviços Notariais e Registrais. 
Eles existem em formato semelhante na maior parte dos países ocidentais 
democráticos no mundo atual, citando como exemplo a Alemanha, a Espanha, 
a França, a Itália, em Portugal e em todos os países da America Latina, aliás, 
na Argentina, é um notário quem dá posse ao presidente eleito, sendo tamanha 
a relevância de sua função para a sociedade. Na Rússia, após a Perestroika foi 
instituído um sistema notarial e Registral. Razão pela qual a região gaúcha 
recebeu, a algum tempo uma delegação chinesa para conhecer melhor nosso 
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sistema, que garante segurança e autenticidade jurídica evitado, assim litígios 
como já foi citado. 
 A Revolução Francesa, marco na história mundial, teve seu ponto 
máximo com a tomada da Bastilha não só em razão dos presos políticos que lá 
estavam, mas sim, pelo fato de que, na bastilha, era o lugar onde se arquivavam 
os registros de propriedade imobiliária dos senhores feudais. 
 Então concluindo o sistema Notarial e Registral instituído e instalado no 
Brasil é Maximo e esta em constante evolução!



II
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1
ANÁLISE E COMENTÁRIO À

RESOLUÇÃO 155 DO CNJ – TRASLADO
DE REGISTRO ESTRANGEIRO

Bruno Bittencourt Bittencourt

 A Constituição Federal, logo em seu artigo 12 e seguintes, deu especial 
atenção à nacionalidade, assim, estabeleceu que serão brasileiros natos:

 a) “os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país”;

 b) “os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, 
desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa 
do Brasil”; e

 c) “os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
desde que sejam registrados em repartição brasileira competente 
ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira”.

 Restou claro, pois, a adoção de dois critérios de aquisição da 
nacionalidade: ius solis e ius sanguinis, observada algumas peculiaridades.
 No Brasil, pois, há um critério elástico quando se define aqueles que são 
nacionais natos. E isto tem reflexos no Registro Civil, quando da formalização 
de atos que visam resguardar os direitos de nacionalidade de nossos cidadãos. 
Por isto, a Resolução 155 do CNJ veio em boa hora, uma vez que trouxe lu-
zes e sistematizou a forma de se proceder quando o interessado comparecer à 
Unidade de Registro Civil no sentido de trasladar o seu assento de nascimento 
feito por um cônsul brasileiro ou por autoridade estrangeira.
 Noutro giro, a Resolução 155 do CNJ também tratou do traslado de 
casamento de brasileiro ocorrido em país estrangeiro (perante autoridade 
consular brasileira ou autoridade estrangeira); de óbito de brasileiro ocorrido 
em país estrangeiro (perante autoridade consular brasileira ou autoridade 
estrangeira) e de registro de nascimento de nascidos no Brasil filhos de pais 
estrangeiros a serviço de seu país.
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 Objetiva-se, com estes apontamentos, demonstrar, a partir de uma primeira 
impressão, alguns pontos que nos parecem relevantes na referida Resolução.
 A primeira dúvida que surgiu foi: em qual papel se emitirá a certidão? Em 
seguida: qual a forma dessa certidão? O Provimento 03 de 2009 do CNJ, em seu 
art.2º esclarece que não existe forma padronizada para a emissão das certidões 
do livro “E”. Também, dito Provimento, em seu art.6º determina que o uso do 
papel segurança será obrigatório quando houver fornecimento de papel especial 
sem ônus para o Registrador.
 Por outro lado, o Provimento 14 do CNJ, que, primeiramente, tratou do 
papel de segurança fornecido pela Casa da Moeda, em seus “considerandos” 
esclarece que a obrigatoriedade do uso do papel de segurança emerge do previsto 
no art.6º do Provimento 03 de 2009 do CNJ. Ademais, o registrador civil 
fornece certidão dos assentos de nascimento, casamento e óbito que constam 
em seus livros. Quando se registra (traslada) no livro “E” se está assentando um 
nascimento, casamento ou óbito com procedimentos e efeitos diferenciados. No 
entanto é um assento de nascimento, casamento e óbito e dele se extrai certidão. 
Portanto, apesar de eventuais críticas, entendemos que a forma da certidão do 
Livro “E” é livre e que, quando se traslada os atos da Resolução n.155 do CNJ, 
a certidão respectiva deve ser em papel de segurança da Casa da Moeda.
 A Resolução 155, apesar de inovadora, deve ser interpretada em conjunto 
com o Código de Normas do Estado do Espírito Santo (CNES), que por sua vez, 
também dispões sobre a matéria a partir de seu artigo 1017, com regulamentações 
que não constam da Resolução do CNJ.
 Em leitura dinâmica e sistemática, observemos que já em seu artigo 
primeiro, a resolução fixou “competência” territorial para lavratura dos traslados, 
acompanhando o entendimento do caput do artigo 32, da Lei 6.015/73, e artigo 
1017 do CNES, ou seja, os traslados dos assentos de nascimento,casamento e 
óbito lavrados no exterior deverão ser efetuados no Livro “E” do 1º Ofício de 
Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca do domicílio do interessado e, 
caso não tenha domicílio certo, no Cartório do 1º Ofício de Registro Civil de 
Pessoas Naturais do Distrito Federal. O Código de Normas, de maneira singular, 
estendeainda a competência para o Cartório do 1º Ofício da capital do estado 
onde vier a residir o registrando.
 Para tanto e para dirimir prováveis dúvidas, o CNJ deixou claro, também no 
artigo 1º da Resolução, que os registros poderão ser feitos independentemente de 
autorização judicial, o que marca a tendente desjudicialização e desburocratização 
dos atos deslocados para as serventias extrajudiciais.
 Para aqueles que nascerem no estrangeiro e tiverem seus registros 
efetivados tão somente perante a autoridade competente do país de nascimento 
e, desde que se enquadrem em algumas das hipóteses previstas nos incisos do 
artigo 12 da Constituição Federal para aquisição da nacionalidade, poderão 
trasladar seus registros no Registro Civil brasileiro competente, desde que o 
registro estrangeiro tenha sido legalizado pela autoridade consular brasileira 
daquele país.
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 A legalização de que trata o parágrafo anterior será feita com o 
reconhecimento da assinatura daquele que lavrou o ato no exterior pela 
autoridade consular brasileira. Cabe aqui destacar que o documento não deverá, 
necessariamente, ser o original, podendo tratar-se de cópia autenticada ou até 
mesmo declaração de autenticidade de documento original, que se dará nos 
termos do regulamento consular. Neste caso, o reconhecimento da assinatura 
da autoridade estrangeira poderá se dar até mesmo em fotocópia autenticada 
do documento (art. 2º, §2º, Res. 155).
 Além da legalização do documento pela autoridade brasileira, a 
Resolução exige sua tradução por tradutor público juramentado inscrito na 
junta comercial. Apesar de omisso, é de bom alvitre que se providencie a 
tradução e o registro no Cartório de Títulos e Documentos, assim como manda 
o CNES, que o faz por exigência do artigo 129, § 6º da Lei dos Registros 
Públicos, que determina que “as certidões serão traduzidas, transcrevendo-se a 
certidão original e sua tradução no Registro de Títulos e Documentos (...)”.
 Além do registro no RTD, os traslados de casamentos deverão ser 
instruídos com documentos que comprovem que, pelo menos um dos consortes, 
tenha a nacionalidade brasileira e residência no Brasil.
 Obviamente que o oficial não está obrigado a registrar todo e qualquer 
requerimento que chegue até ele, podendo, em caso de indeferimento do 
registro e mediante nota com os motivos do indeferimento, suscitar dúvida ao 
juiz competente, nos termos do artigo 198 e 296 da Lei 6.015/73.
 Da mesma maneira, seguindo a Instrução nº 20/02, Ministério das 
Relações Exteriores – Divisão de Assistência Consular (DAC) – Anexo I, o 
CNES dispões que “ocorrendo dúvida, pelo registrador, quanto à autenticidade 
das assinaturas dos cônsules e vice-cônsules do Brasil na via original das 
certidões de nascimentos e nas legalizações efetuadas pelas repartições 
consulares, esta deverá ser dirigida ao Ministério das Relações Exteriores, 
órgão responsável pela verificação”.
 Por sua vez, o artigo 4º determina a apresentação do original para que se 
efetue o traslado de certidões de assentos de nascimento, casamento e óbito 
de brasileiros lavrados em país estrangeiro (tanto pela autoridade consular 
brasileira, quanto pela autoridade estrangeira), Diferente do que ocorre com 
o §2º, do artigo 2º, da Resolução, pois lá, o que pode ser apresentada por 
cópia é a legalização por autoridade consular brasileira do assento lavrado por 
autoridade estrangeira, e não o registro propriamente dito.
 Salienta-se ainda que o parágrafo primeiro do artigo 4º determina que 
se arquivará cópia conferida pelo registrador civil do documento trasladado, 
devolvendo-se o original ao usuário. Importante, pois, que o registrador civil 
certifique na cópia que será arquivada em sua Serventia que ela confere com o 
original que lhe foi apresentado.
 Interessante mencionar que o artigo 5º permite o traslado das certidões 
de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros ocorridos em país 
estrangeiro, ainda que o requerente relate a eventual necessidade de retificação 
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do seu conteúdo. Sendo que, após a efetivação do traslado, para os erros que 
não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de 
sua correção, o oficial de registro poderá proceder à retificação conforme art. 
110 da Lei nº 6.015/1973.

TRASLADO DE NASCIMENTO

 O registrador civil, ao lavrar o traslado no Livro “E” deverá se atentar a duas 
situações: a uma, se o registro foi lavrado no estrangeiro por autoridade brasileira; 
a duas, se o registro foi lavrado no estrangeiro por autoridade estrangeira.
 Para o primeiro caso, nos termos do artigo 7º da Resolução, deverá exigir 
os seguintes documentos:

 1) certidão de assento de nascimento emitida por autoridade consular 
brasileira;

 2) declaração de domicílio do registrando na Comarca ou comprovante 
de residência/domicílio, a critério do interessado. Na falta de domicílio 
no Brasil, o traslado deverá ser efetuado no 1º Ofício do Distrito 
Federal; e

 3) requerimento assinado pelo registrado, por um dos seus genitores, 
pelo responsável legal ou por procurador.

 Além das exigências supra, deverá ainda constar do registro que o traslado 
ali assentado é de brasileiro nato, nos termos seguintes:

“Brasileiro nato, conforme os termos da alínea c do inciso I do art. 
12, in limine, da Constituição Federal.”

 Para o segundo caso, exigirá os seguintes documentos (art. 8º da Resolução):

 1) certidão do assento estrangeiro de nascimento, legalizada por autori-
dade consular brasileira e traduzida por tradutor público juramentado;

 2) declaração de domicílio do registrando na Comarca ou comprovante 
de residência/domicílio, a critério do interessado. Na falta de domicílio 
no Brasil, o traslado deverá ser efetuado no 1º Ofício do Distrito 
Federal;

 3) requerimento assinado pelo registrado, por um dos seus genitores, 
pelo responsável legal ou por procurador; e

 4) documento que comprove a nacionalidade brasileira de um dos 
genitores;

 5) Tradução e registro no RTD (Art. 129, § 6º, da LRP e CNES, Art. 
1021, II);

 6) que o registrando reside no Brasil (CNES, Art. 1021, IV, “b”)
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 Além destes requisitos, “o assento e das respectivas certidões do termo 
de nascimento trasladado constará que só valerão como prova de nacionalidade 
até que seja atingida a maioridade, quando então o interessado deverá optar, 
a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira perante a justiça federal” 
(CNES, Art. 1021, III).
 Neste caso, deverá constar do registro o seguinte:

 “Nos termos do artigo 12, inciso I, alínea “c”, in fine, da 
Constituição Federal, a confirmação da nacionalidade brasileira 
depende de residência no Brasil e de opção, depois de atingida 
a maioridade, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira, 
perante a Justiça Federal”.

 Para evitar situações de pessoas apátridas, a Emenda Constitucional nº 54, 
de 20 de setembro de 2007, introduziu na Carta Magna a alínea “c”, ao inciso 
I, do artigo 12, bem como incluiu o artigo 95, das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Por isso, deve o registrador tomar especial atenção ao artigo 12 
da Resolução, o qual transcrevemos na íntegra:

 Art. 12. Por força da redação atual da alínea c do inciso I do 
art. 2 da Constituição Federal e do art. 95 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (Emenda Constitucional nº 54, 
de 20 de setembro de 2007), o oficial de registro civil deverá, 
de ofício ou a requerimento do interessado/procurador, sem 
a necessidade de autorização judicial, efetuar averbação em 
traslado de assento consular de nascimento, cujo registro em 
repartição consular brasileira tenha sido lavrado entre 7 de junho 
de 1994 e 21 de setembro de 2007, em que se declara que o 
registrado é: “Brasileiro nato de acordo com o disposto no art. 
12, inciso I, alínea “c”, in limine, e do artigo 95 dos ADCTs da 
Constituição Federal.” (texto original sem grifo)
 Parágrafo único. A averbação também deverá tornar 
sem efeito eventuais informações que indiquem a necessidade 
de residência no Brasil e a opção pela nacionalidade brasileira 
perante a Justiça Federal, ou ainda expressões que indiquem 
tratar-se de um registro provisório, que não mais deverão constar 
na respectiva certidão.

TRASLADO DE CASAMENTO

 Para o translado de casamento de brasileiro ocorrido no estrangeiro, o 
registrador deverá exigir os seguintes documentos:
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 1. Certidão de assento de casamento emitida por autoridade consular 
brasileira ou certidão estrangeira de casamento legalizada por 
autoridade consular brasileira e traduzida por tradutor público 
juramentado;

 2. Certidão de nascimento do cônjuge brasileiro, ou certidão de 
casamento anterior com prova da sua dissolução, para fins do artigo 
106 da Lei nº 6.015/1973;

 3. Declaração de domicílio do registrando na Comarca ou comprovante 
de residência/domicílio, a critério do interessado. Na falta de 
domicílio no Brasil, o traslado deverá ser efetuado no 1º Ofício do 
Distrito Federal; e

 4. Requerimento assinado por um dos cônjuges ou por procurador.

 O registrador civil deve também se atentar a algumas peculiaridades do 
ato, vejamos os parágrafos do artigo 12, da Resolução:

 § 1º Se o assento de casamento a ser trasladado referir-se a 
brasileiro naturalizado, será obrigatória também a apresentação 
do certificado de naturalização ou outro documento que compro-
ve a nacionalidade brasileira.
 § 2º A omissão do regime de bens no assento de casamento, 
lavrado por autoridade consular brasileira ou autoridade 
estrangeira competente, não obstará o traslado.
 § 3º Faculta-se a averbação do regime de bens 
posteriormente, sem a necessidade de autorização judicial, 
mediante apresentação de documentação comprobatória.
 § 4º Deverá sempre constar do assento e da respectiva 
certidão a seguinte anotação: “Aplica-se o disposto no art. 7º, § 
4º, do Decreto- Lei nº 4.657/1942″.
 § 5º Na eventual existência de pacto antenupcial, lavrado 
perante autoridade estrangeira competente, o oficial de registro 
civil deverá, antes de efetuar o traslado, solicitar que os 
interessados providenciem o seu registro em cartório de registro 
de títulos e documentos no Brasil, alertando-os que o documento 
deverá estar previamente legalizado por autoridade consular 
brasileira e tenha jurisdição sobre o local em que foi emitido e 
traduzido por tradutor público juramentado.
 § 6º A omissão do(s) nome(s) adotado(s) pelos cônjuges 
após o matrimônio no assento de casamento ocorrido em país 
estrangeiro não obstará o traslado.
 § 7º Nesse caso, deverão ser mantidos os nomes de solteiro 
dos cônjuges. Faculta-se a averbação posterior, sem a necessidade 
de autorização judicial, mediante apresentação de documentação 
comprobatória de que os nomes foram modificados após o 
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matrimônio, em conformidade com a legislação do país em que 
os nubentes tinham domicílio, nos termos do art. 7 do Decreto-
Lei nº4.657/1942.
 § 8º A omissão no assento de casamento ocorrido em 
país estrangeiro de outros dados previstos no art. 70 da Lei nº 
6.015/1973 não obstará o traslado.
 § 9º Os dados faltantes poderão ser inseridos posteriormente 
por averbação, mediante a apresentação de documentação 
comprobatória, sem a necessidade de autorização judicial.
 § 10 Os casamentos celebrados por autoridades 
estrangeiras são considerados autênticos, nos termos da lei 
do local de celebração, conforme previsto no caput do art. 32 
da Lei nº 6.015/1973, inclusive no que respeita aos possíveis 
impedimentos, desde que não ofendam a soberania nacional, 
a ordem pública e os bons costumes, nos termos do art. 17 do 
Decreto nº 4.657/1942.
 § 11 O traslado no Brasil, a que se refere o § 1º do referido 
artigo, efetuado em Cartório de 1º Ofício, tem o objetivo de dar 
publicidade e eficácia ao casamento, já reconhecido válido para 
o ordenamento brasileiro, possibilitando que produza efeitos 
jurídicos plenos no território nacional.

 Com relação ao casamento, os parágrafos 10 e 11, do art.13 esclarecem 
que os casamentos celebrados por autoridades estrangeiras são considerados 
autênticos nos termos da lei do local da celebração e que o objetivo do traslado 
é dar publicidade e para produção de efeitos no Brasil.
 Além dos critérios ditados pela Resolução do CNJ, deve o registrador 
capixaba se atentar às exigências do CNES, dispostas no artigo 1020, que são:

 1 – Legalização das certidões pelos cônsules brasileiros.
 2 – Tradução e registro no RTD (Art. 129, § 6º, da LRP)
 3 – No pedido de traslado do assento de casamento o interessado 

comprovará que pelo menos um dos consortes tenha a nacionalidade 
brasileira e residência no Brasil.

 Estas exigência também são válidas para traslado de óbito, conforme 
dispõe o CNES.

TRASLADO DE ÓBITO

 No que toca ao óbito, basta uma simples leitura do artigo 14, abaixo 
transcrito, bem como das exigência do CNES acima estudas e disposta no 
artigo em seu 1.020.
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 Art. 14 O traslado do assento de óbito de brasileiro, 
ocorrido em país estrangeiro, deverá ser efetuado mediante a 
apresentação da seguinte documentação:
 a) certidão do assento de óbito emitida por autoridade 
consular brasileira ou certidão estrangeira de óbito, legalizada 
por autoridade consular brasileira e traduzida por tradutor 
público juramentado;
 b) certidão de nascimento e, se for o caso, de casamento do 
falecido, para fins do artigo 106 da Lei nº 6.015/1973; e
 c) requerimento assinado por familiar ou por procurador.
 § 1º A omissão no assento de óbito ocorrido em país 
estrangeiro, de dados previstos no art. 80 da Lei nº 6.015/73 não 
obstará o traslado.
 § 2º Os dados faltantes poderão ser inseridos posteriormente 
por averbação, mediante a apresentação de documentação com 
probatória, sem a necessidade de autorização judicial.

REGISTRO DE NASCIMENTO DE NASCIDOS NO BRASIL FILHOS 
DE PAIS ESTRANGEIROS A SERVIÇO DE SEU PAÍS

 Com relação ao registro de nascimento de nascidos no Brasil de filhos de 
pais estrangeiros a serviço de seu País, observem o artigo 15, principalmente 
no sentido de que: o registro é no livro “E” e deve-se lançar uma observação 
esclarecendo que não se trata de brasileiro.

 “Os registros de nascimento de nascidos no território 
nacional em que ambos os genitores sejam estrangeiros e em 
que pelo menos um deles esteja a serviço de seu país no Brasil 
deverão ser efetuado no Livro “E” do 1º Ofício do Registro 
Civil da Comarca, devendo constar do assento e da respectiva 
certidão a seguinte observação: “O registrando não possui a 
nacionalidade brasileira, conforme do art. 12, inciso I, alínea 
“a”, in fine, da Constituição Federal.”

 Por fim, outro ponto importante é que a ausência de requisitos da Lei 
de Registros Públicos não impede o traslado das certidões de assentos de 
nascimento, casamento e óbito referidos na Resolução n. 155 do CNJ. Sendo 
que a própria Resolução traz em seu texto os procedimentos para se completar 
os requisitos faltantes, quando de interesse da parte.
 Estas são nossas singelas impressões, sujeitas às críticas.
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2
ANOTAÇÕES

Bruno Bittencourt Bittencourt

 Embalados com a recente publicação do Provimento 18/2012, de 
06/07/2012, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo 
(CGJES), bem como da assinatura do Termo de Cooperação entre SINOREG-ES 
e ARPEN-SP que integra 228 serventias ao Sistema eletrônico de Comunicação 
do Registro Civil, os Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN) 
capixabas passarão a compor um seleto grupo de cartórios interligados pelo 
sistema INTRANET que, basicamente, busca o aprimoramento na segurança, 
eficiência e baixo custo na transmissão de dados para cumprimento do disposto 
no artigo 106 da Lei dos Registros Públicos (LRP).
 A comunicação eletrônica, porém, não é novidade no Código de Normas. 
Já há previsão no artigo 1.007, §2º de envio eletrônico de informações para a 
comunicação dos óbitos, porém com regramento genérico.
 O Provimento 18/2012 da CGJES torna obrigatório o envio de dados 
eletronicamente a partir do dia 03 de setembro de 2012, facultando àqueles 
interessados o ingresso no sistema antes do prazo final. Entretanto, a 
comunicação física ainda esta em vigor (Art. 1.041, §6º do Código de Normas), 
uma vez que o sistema INTRANET interliga apenas os estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, de modo que as demais comunicações 
continuarão sendo feitas da maneira habitual.
 Não se pode esquecer, entretanto, conceitos básicos registrais que são a 
razão de ser da troca eletrônica de informações. Tais conceitos são a substância 
do artigo 1061 da Lei dos Registros Públicos, que integra, juntamente com os 
artigos 107 e 108, o Capítulo XIII, do Título I da Lei dos Registros Públicos: 
Das Anotações.

1 Origina-se do artigo 41 do Decreto n° 9.9889, de 1988. Corresponde ao artigo 14 do 
Decreto n° 18.542, de 1928; ao artigo 114 do Decreto n° 4.857, de 1939; e ao artigo 102 
do Decreto-Lei n° 1.000, de 1969. Conecta-se aos artigos 12, 21, 47, 61 em 98 da LRP.

À luz da Lei dos Registros Públicos e Provimento 18/2012
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do

Espírito Santo
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2 CENEVIVA, Walter. p. 296.
3 MELO JR, Regnoberto Marques. p. 229.
4 Art. 36. Os livros de registro serão divididos em três partes, sendo na da esquerda 
lançado o número de ordem e na central o assento, ficando na da direita espaço para as 
notas, averbações e retificações.
5 Art. 98. A averbação será feita à margem do assento e, quando não houver espaço, no 
livro corrente, com as notas e remissões recíprocas, que facilitem a busca.

 Art. 106. Sempre que o oficial fizer algum registro ou 
averbação, deverá, no prazo de cinco dias, anotá-lo nos atos 
anteriores, com remissões recíprocas, se lançados em seu 
cartório, ou fará comunicação, com resumo do assento, ao oficial 
em cujo cartório estiverem os registros primitivos, obedecendo-
se sempre à forma prescrita no artigo 98.
 Parágrafo único. As comunicações serão feitas mediante 
cartas relacionadas em protocolo, anotando-se à margem ou sob 
o ato comunicado, o número de protocolo e ficarão arquivadas 
no cartório que as receber. (Grifo nosso)

 Em uma leitura técnica do dispositivo legal acima, observaremos que 
diversos são os mandamentos e conceitos por ele utilizados, os quais podem, 
por suas similitudes, confundir o Registrador ou seus prepostos. Primeiramente, 
atemo-nos ao conceito principal que, inclusive, dá nome ao presente estudo: 
Anotação.
 A anotação, segundo o nobre estudioso WALTER CENEVIVA, é um 
“ato praticado pelo oficial, à margem do assento, consistente em remissões 
recíprocas dos registros e averbações, feitos em seu livro”2.
 Em outras palavras a anotação servirá de liame entre dois ou mais registros 
distintos, sejam ou não da mesma serventia e não atinge direito das partes. 
Ilustrativamente, caso seja feito um registro de óbito em determinada serventia, 
o oficial deverá comunicar a morte ao cartório onde fora lavrado o assento de 
nascimento do defunto, bem como onde ele porventura tenha se casado.
 Como bem salienta REGNOBERTO MARQUES DE MELO JÚNIOR, 
com escopo na expressa redação do artigo 106 da LRP, as anotações deverão 
conter remissões recíprocas dos registros e averbações e deverão ser feitas no 
prazo de 05 (cinco) dias, tudo com o fim de manter a inteireza das informações 
dos assentamentos lançados no RCPN, de modo a facilitar as buscas. Ato 
contínuo, “inscrito o ato cujo assentamento primitivo fora lançado em outro 
RCPN, o registrador que o inscreveu lança mão da ‘comunicação’ para 
cientificar aquele do assentamento realizado, a fim de que o destinatário o 
anote reciprocamente”3.
 As anotações serão feitas na margem direita4 do livro. Inexisitindo 
espaço, a remissão poderá ser feita em outro livro da mesma espécie, assim 
como se procede com as averbações, nos moldes do artigo 985 da LRP.
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6 LOUREIRO, Luiz Guilherme. p. 111.
7 CENEVIVA, Walter. p. 296.
8 CENEVIVA, Walter. p. 296
9 MELO JR, Regnoberto Marques. p. 91: “Embora não expressamente previsto no 
art. 33 sob exame, o Livro de Protocolo (LRP, arts. 11, 12, 132 e 173), usado para 
apontamento dos títulos e documentos apresentados para registro, averbação e cancela-
mento, igualmente deve ser adotado pelo RCNPIT, cuja gestão arquivística não esteja 
informatizada”.

 Por sua vez, a averbação é a inserção “(...) de um fato ou ato jurídico 
que modifica ou cancela o conteúdo de um registro e é feita na sua margem 
direita. É um assento acessório ao registro: não raro, lavrado o registro podem 
ocorrer fatos ou atos que acabam por modificar o seu conteúdo ou acarretam a 
sua extinção. É o caso, por exemplo, do divórcio, que põe fim ao casamento e 
deve, portanto, averbado à margem do registro deste ato jurídico6”.
 Já a comunicação “é o aviso escrito obrigatório, de um oficial a outro, de 
assento que altere registro feito pelo segundo7” e está expressamente prevista 
no Parágrafo único do artigo 106 e serão feitas mediante “cartas relacionadas 
em protocolo”, comumente enviadas com aviso de recebimento ou “AR”.
 As cartas mencionadas acima são correspondências comuns, emitidas 
em papel timbrado, com os dados necessários e regularmente firmada pelo 
responsável, cujo nome e função serão indicados por extenso8. As cartas serão 
inscritas na coluna de anotação do Livro protocolo9.
 Destarte a norma geral do artigo 106, há de se considerar de mesma 
importância as regras trazidas pelo artigo 107, que cuida de situações 
específicas. O caput do dispositivo disciplina as anotações decorrentes da 
lavratura do óbito. Assim como já estudado em linhas anteriores “o óbito 
deverá ser anotado, com as remissões recíprocas, nos assentos de casamento e 
nascimento, e o casamento no deste”.
 A anotação, neste caso, garantirá que o registro civil retrate efetivamente 
a condição da pessoa natural, sob as penas do artigo 108 da LRP, que será 
estudado adiante.
 Prossegue a lei registral, nos parágrafos do artigo 107, com determinações 
de certas anotações específicas. Vejamos:

 § 1º A emancipação, a interdição e a ausência serão 
anotadas pela mesma forma, nos assentos de nascimento e 
casamento, bem como a mudança do nome da mulher, em 
virtude de casamento, ou sua dissolução, anulação ou desquite.

 § 2° A dissolução e a anulação do casamento e o 
restabelecimento da sociedade conjugal serão, também, anotadas 
nos assentos de nascimento dos cônjuges.
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10 Art. 47. Se o oficial do registro civil recusar fazer ou retardar qualquer registro, 
averbação ou anotação, bem como o fornecimento de certidão, as partes prejudicadas 
poderão queixar-se à autoridade judiciária, a qual, ouvindo o acusado, decidirá dentro 
de cinco (5) dias.

 A emancipação e a interdição serão registradas no Livro E, conforme 
mandamento do artigo 10, II e III do Código Civil combinado com artigos 
89 e 92 da LRP, devendo ser anotada no assento de nascimento e casamento 
(caso houver) do emancipado ou interditado. Observemos, mais uma vez, que 
a anotação criará um laço interligando dois atos distintos, ou seja, o assento 
de nascimento com o registro lavrado no Livro E, que poderá ou não ser da 
mesma serventia.
 No que toca à parte final do parágrafo primeiro, deverá ser anotado no 
registro de nascimento, a adição do sobrenome do marido ao da mulher em 
virtude do casamento. Vale destacar que, por força da inovadora ampliação 
trazida ao ordenamento pelo Código Civil de 2002 (art. 1.565, §1º), tal norma 
deve ser interpretada sistematicamente, estendendo seus efeitos a ambos os 
cônjuges, como consequência da igualdade constitucional assegurada pelo 
§ 5º, do artigo 226 da Constituição Federal.
 No caso de dissolução ou anulação do casamento e retornando um 
ou ambos os cônjuges a utilizarem seus nomes primitivos, a anotação no 
registro de nascimento se dará da mesma forma que foi descrita no parágrafo 
anterior. Vale salientar, que mesmo com a modificação do nome em virtude do 
matrimônio não haverá qualquer averbação, ou seja, modificação do registro 
de nascimento dos nubentes, mas tão somente anotação com remissão ao 
assento de casamento.
 Devido a importância das comunicações e suas anotações, a LRP também 
previu punições para o descumprimento. Trouxe, então, à baila o artigo 108 
que reza o seguinte:

 Art. 108. Os oficiais, além das penas disciplinares em que 
incorrerem, são responsáveis civil e criminalmente pela omissão 
ou atraso na remessa de comunicações a outros cartórios.

 É preciso, porém, afastar o laconismo do dispositivo em estudo. 
Obviamente, ao estabelecer punição somente na omissão ou atraso na remessa 
de “comunicações”, não afasta a necessária e lógica inclusão, na sua área de 
incidência normativa, das anotações.
 A omissão ou o atraso das comunicações e anotações devem ser examinadas 
pelo juiz corregedor, que as assinalará em livro próprio, respondendo o oficial 
disciplinarmente pelo descumprimento. Tal descumprimento ou recusa 
é abarcado pelo artigo 47 da LRP10, o qual permite a qualquer interessado 
queixar-se à autoridade judiciária, que ouvindo o “acusado”, decidirá em cinco 
dias.
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 Por fim, WALTER CENEVIVA, com a erudição que lhe é peculiar, 
discorre com sapiência a respeito do tema: “O delegado agente público 
que, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-
lo contra disposição expressa de lei, pra satisfazer interesse ou sentimento 
pessoal comete crime de prevaricação, sujeitando-se à pena de detenção, de 
três meses a um ano, e multa. A caracterização do elemento subjetivo (dolo) 
é essencial para afirmar a conduta criminosa. O retardamento ou omissão 
culposos são resolvidos no âmbito da corregedoria. Os prepostos e auxiliares, 
sendo empregados, submetidos à legislação do trabalho, não cometem crimes 
próprios da condição de servidores públicos”.
 Por fim, completa: “A responsabilidade disciplinar refere-se à omissão 
e ao atraso tanto na remessa de comunicação quanto em sua anotação, uma 
vez recebida. Para que o sistema registrário civil corresponda a seus fins, é 
imprescindível o atento respeito ao prazo máximo de cinco dias (art. 106)”.
 Portanto, a anotação é ato que indicará, reciprocamente, outros registros 
e assentos conexos com aquele no qual se pratica o ato, não se confundindo, 
apesar de similar, com a averbação ou comunicação. Deverá ser praticado 
pelo oficial no prazo de cinco dias, sob as penas de responsabilidade civil e 
criminal. Consubstancia, por sua natureza, importantíssimo liame registral, o 
qual mantém a continuidade, segurança e credibilidade do sistema registrário 
brasileiro.
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3
A POSSE DE ESTADO – FILIAÇÃO *

Bruno Bittencourt Bittencourt

* Artigo escrito antes da vigência do Provimento 63/2017 do CNJ.

 Aqueles que acompanham a mídia e as notícias jurídicas têm se 
deparado com inúmeras campanhas, principalmente governamentais, pelo 
reconhecimento da paternidade. Principal programa hoje em andamento, 
programa “Pai Presente”, deflagrado pelo Conselho Nacional de Justiça em 
agosto de 2010, já possibilitou o reconhecimento de quase dez mil paternidades 
em todo Brasil.
 O programa Fantástico, da Rede Globo, exibiu a série “Quem é meu 
pai?”, mostrando o impacto que a falta do registro paterno pode causar na vida 
uma pessoa. Hoje no Brasil, cerca de 3,5 milhões de estudantes da rede pública 
e particular não têm em seus registros o nome do pai.
 Atualmente, os reconhecimentos não voluntários de paternidade 
são realizados quase que exclusivamente pelo exame de DNA, apesar de, 
juridicamente, não ser a única forma de comprovação da filiação. Para fins de 
conhecimento, o exame é realizado da seguinte maneira, conforme explica o 
Doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, 
Athelson Stefanon Bittencourt:

 “Todos os seres humanos têm 46 cromossomos, a metade 
destes cromossomos são cedidos pela mãe e a outra metade pelo 
pai. Cada cromossomo é composto por moléculas de DNA (ácido 
desoxirribonucleico) que constituem os genes, apresentam uma 
sequência única para cada indivíduo e estão organizados aos 
pares nos núcleos das células.
 O teste de DNA, uma tecnologia relativamente recente 
que sequencia as unidades formadoras das moléculas de DNA, 
permite, dentre outras coisas, identificar a paternidade. De nosso 
DNA, a metade é idêntica ao DNA da mãe e a outra metade 
ao do pai. E é exatamente esta semelhança que o teste verifica, 
atingindo certezas de paternidades com níveis altíssimos, 
superiores a 99,9%.
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1 Texto desenvolvido com exclusividade para Revista SINOREG-ES pelo Professor 
Athelson Stefanon Bittencourt, Doutor em Ciências Fisiológicas pela UFES, Professor 
do Departamento de Morfologia da UFES e Coordenador do Museu de Ciências da 
Vida – UFES (acesse: www.ufes.br/corpohumano).

 Na prática, este grande percentual não deixa dúvidas 
sobre a paternidade, e só não atinge 100% porque existem 
variações genéticas naturais durante o processo de formação 
e desenvolvimento dos indivíduos, inclusive nos gêmeos 
idênticos (univitelinos), que segundo o geneticista Carl Bruder, 
da University of Alabama em Birmingham, não possuem o DNA 
totalmente igual. Esta pequena diferença pode, inclusive, ser 
utilizada para distinguir a paternidade ou autoria de um crime, 
entre dois gêmeos univitelinos.
 Numa linguagem simples, nosso DNA corresponde a um 
livro de receitas, onde cada gene corresponderia a uma receita 
para fazer uma proteína, e através destas proteínas teremos 
nossas características determinadas. Características que são 
transmitidas de pai para filho.
 Os genes se apresentam aos pares, um que recebemos 
da mãe e outro que recebemos do pai, os quais são chamados 
de alelos, que possuem um endereço específico (locus) nos 
cromossomos. Comparativamente, imagine um prédio com 
centenas de andares e dois apartamentos por andar. Nesta 
comparação, o prédio seria o cromossomo, o andar seria o locus, 
e os apartamentos de cada andar seriam os alelos (genes).
 Mesmo sendo a maioria dos genes iguais entre as pessoas, 
algumas sequências do DNA variam de pessoa para pessoa. 
É pela análise dos alelos e respectivo locus, que podemos 
identificar e determinar o vínculo genético da criança e do 
hipotético pai.
 Quando os alelos do possível pai estão compartilhados 
no filho, a chance de paternidade tende a ser grande, porém, 
quando os alelos não estão compartilhados, pode desconsiderar 
a hipótese de paternidade, pois os alelos do filho que não estão 
presentes na mãe biológica, consequentemente devem estar no 
pai biológico da criança.”1

 Entretanto, o exame do código genético ou prova testemunhal (como é de 
praxe admitido nas ações judiciais) não são as únicas formas do reconhecimento. 
“Vários ordenamentos, como o francês, o belga e canadense (Código Civil de 
Québec), preveem a figura da “posse de estado” como meio de estabelecer a 
filiação”, ou paternidade socioafetiva.
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2 Art. 1.605. Na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por 
qualquer modo admissível em direito: I – quando houver começo de prova por escrito, 
proveniente dos pais, conjunta ou separadamente; II – quando existirem veementes 
presunções resultantes de fatos já certos.

 Como bem explica Pedro Belmiro Welter (p. 285), “os pais são aqueles 
que amam e dedicam a sua vida a uma criança ou adolescente, que recebe 
afeto, atenção, conforto, enfim, um porto seguro, cujo vínculo nem a lei e nem 
o sangue garantem”.
 Por assim dizer, a Constituição Federal previu diversos princípios 
norteadores do direito de família, como a proteção de todas as espécies de 
família (art. 226 caput, §§ 3° e 4°), igualdade entre os filhos havidos fora ou não 
do casamento (art. 226, § 6º), proteção integral da criança, do adolescente e do 
jovem (art. 227) e, por fim e não menos importante, o princípio da paternidade 
responsável (art. 226, §7º).
 Com fulcro nos dispositivos constitucionais alhures, o critério puramente 
biológico para caracterização da filiação tornou-se inócuo e insuficiente para 
atender aos anseios da Constituição, que buscou mais especificamente suprir 
às expectativas sociais. Assim, apesar não prevista expressamente no Código 
Civil brasileiro, a filiação socioafetiva é possível de ser caracterizada e não 
representa desprezo com o liame genético, mas demonstra a necessidade de se 
inserir uma ligação afeto-social à relação pai-filho.
 “A “posse de estado” trata-se de um conceito puramente social, 
independentemente da verdade biológica, e estabelecido por uma prova 
factual. Assim, por meio do exame dos fatos, os juízes poderão estabelecer 
se tal relação tem ou não natureza de vínculo de filiação, vale dizer, a filiação 
pode ser determinada por uma série de fatos e circunstâncias que cercam as 
partes” (LOUREIRO, p. 21).
 O artigo 1.6052 do Código Civil de 2002 prevê como prova da filiação 
“veementes presunções resultantes de atos já certos”. Assim, o estado de filiação 
pode ser comprovado, por exemplo, pelo “uso do nome paterno, tratamento 
afetivo e a reputação ou notoriedade de serem tidos como pais e filho, fatos 
que estabelecem a posse de estado, podem ser considerados fortes presunções 
resultantes de fatos já certos a determinar a filiação. Fatos tais como possuir o 
nome do pretenso pai (nomen), ser por este tratado como filho (tractus) e ser 
conhecido como filho de tal pessoa (fama) constituem veementes presunções 
da relação de filiação entre duas pessoas.” (LOUREIRO, p. 20/21).
 Apesar de não ser uma exigência legal, a posse destes três status sociais 
(nome, trato e fama) são de inegável importância para a caracterização do elo 
socioafetivo, pois normalmente sugerem a posse de estado de filho.
 Assim, o nome sugere a utilização do nome de família, apesar da sua falta 
não descaracterizar o estado de filiação. A fama é a exteriorização da realidade 
para o publico “diante de atitudes do hipotético pai para com o hipotético filho, 
levando terceiros a acreditar que exista uma relação paterno-filial entre eles” 



89

3 RE 1999/0093923-9, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 22.09.2007.

(LEITÃO e TOMASZEWSKI, p. 15), já o trato é o tratamento dispensado pelo 
suposto pai ao suposto filho, amando-o, criando-o e educando-o como tal.
 O estado de filiação representa forte vínculo entre os indivíduos, de 
maneira que, regra geral, nem mesmo a verdade biológica prevalecerá. O 
Conselho da Justiça Federal editou o Enunciado 256 da III Jornada de Direito 
Civil: “Art. 1.593. A posse de estado de filho (parentalidade socioafetiva) 
constitui modalidade de parentesco civil”, igualando juridicamente ao 
parentesco biológico.
 Silvio de Salvo Venosa (p. 284), com a maestria que lhe é peculiar, 
observa:

 “Lembremos, porém, que a cada passo, nessa seara, 
sempre deverá ser levado em conta o aspecto afetivo, qual 
seja, a paternidade emocional, denominada socioafetiva pela 
doutrina, que em muitas oportunidades, como nos demonstra 
a experiência de tantos casos vividos ou conhecidos por todos 
nós, sobrepuja a paternidade biológica ou genética. A matéria é 
muito mais sociológica e psicológica do que jurídica. Por essas 
razões, o juiz de família deve sempre estar atento a esses fatores, 
valendo-se, sempre que possível, dos profissionais auxiliares, 
especialistas nessas áreas.”

 O STJ coaduna com este entendimento de modo a fazer prevalecer em 
suas decisões o parentesco socioafetivo. Vale lembrar que, não raro, pais 
socioafetivos questionam na justiça sua paternidade, alegando não serem 
pais biológicos. Porém o reconhecimento voluntário da filiação não pode ser 
revogado, salvo em casos de vício de vontade: “salvo na hipótese de erro, 
dolo, coação, simulação ou fraude, a pretensão de anulação do ato, havido 
por ideologicamente falso, deve ser conferida a terceiros interessados, dada 
a impossibilidade de revogação de reconhecimento pelo próprio declarante, 
na medida em que, descabido seria lhe conferir, de forma absolutamente 
potestativa, a possibilidade de desconstituição da relação jurídica que ele 
próprio, voluntariamente, antes declarara existente; ressalta-se, ademais, que a 
ninguém é dado beneficiar-se da invalidade a que deu causa”.3

 Por isso mesmo, a jurisprudência vem conferindo alto valor probatório 
ao estado de filho, para conferir, de maneira subsidiária, prova ou elemento de 
convicção do julgador a respeito de certa paternidade, exercendo, assim, papel 
valioso na resolução de conflitos, informando negativa ou positivamente uma 
paternidade, pelo fato do afeto indicar a relação paterno-filial, que mais atende 
aos preceitos constitucionais da paternidade responsável e à proteção integral 
da criança e do adolescente.
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 No exame destas circunstâncias, deve ser sopesados “o amor e a 
preocupação dispensado ao filho; um ambiente tranquilo e saudável que 
propicie à criança uma boa formação moral e a sua integridade física; a 
habitualidade no oferecimento de alimentação, vestuário, assistência médica e 
odontológica, educação e abrigo; relacionamento baseado no repeito; a idade 
da criança; o bem estar do menor; as condições materiais e pessoais dos pais; 
e qualquer outro fato que demonstre qual é o melhor interesse da criança” 
(LEITÃO e TOMASZEWSKI, p. 15).
 Em recente julgamento, o STJ se mostrou claramente adepto à teoria do 
estado de filiação. O Ministro Luis Felipe Salomão proferiu o seguinte voto, o 
qual se transcreve em parte: “em conformidade com os princípios do Código 
Civil de 2002 e a Constituição Federal de 1988, o êxito em ação negatória 
de paternidade depende da demonstração, a um só tempo, da inexistência 
de origem biológica e também de que não tenha sido constituído o estado 
de filiação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e edificado na 
convivência familiar. (...) A pretensão voltada à impugnação da paternidade 
(...) não pode prosperar quando fundada apenas na origem genética, mas em 
aberto conflito com a paternidade socioafetiva”.
 Explicou ainda o relator não ser novo na doutrina o reconhecimento 
de que a negatória de paternidade, disposta no artigo 1.601 do Código Civil, 
submete-se a outras considerações que não a simples base da consanguinidade. 
Segundo ele, “exames laboratoriais hoje não são, em si, suficientes para a 
negação de laços estabelecidos nos recônditos espaços familiares. (...) A 
paternidade atualmente deve ser considerada gênero do qual são espécies a 
paternidade biológica e a socioafetiva”.
 WELTER (p. 288) acrescenta ainda que não é de bom alvitre a fixação de 
lapso prazal para determinação do estado de filiação, uma vez que as situações 
devem ser analisadas na singularidade de cada caso, “no momento em que a 
questão é posta em juízo, debruçando-se nos fatos postos no agora, na hora, no 
instante em que são debatidos”.
 Segundo Manuela Nishida Leitão e Adauto de Almeida Tomaszewski 
(p. 18) são considerados espécies de filiação socioafetiva: “a adoção judicial 
(verdadeiro ato de amor, que não se baseia na existência de laços sanguíneos), 
filho de criação (que ocorre quando alguém assume uma criança como seu 
filho, inexistindo vínculo jurídico ou biológico entre eles), a adoção à brasileira 
(que consiste em registrar uma criança como se fosse seu filho, sem observar 
as exigências e formalidades legais da adoção), o reconhecimento de filho (que 
é a declaração de existência de filho havido fora do casamento), a reprodução 
humana assistida (que com os avanços científicos estabeleceram-se novas 
bases para o estabelecimento da filiação) e a presunção pater is est (na qual o 
marido da mãe age como pai, independentemente de ser ou não o genitor)”.
 Importante destacar, porém, que o entendimento acerca da filiação 
socioafetiva não é unânime, visto que parte da doutrina considera o 
reconhecimento de estado de filho, sem expressa previsão legal, atividade 
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legiferante do magistrado, ferindo assim o princípio da tripartição dos poderes. 
Este não é, no entanto, o entendimento dominante pelas razões demonstradas 
em linhas anteriores.
 Portanto, o instituto da posse de estado privilegia o aspecto social e afetivo 
das relações patriarcais, sem, no entanto, afastar a verdade biológica. Logo a 
paternidade pode advir da verdade genética ou de fatos sociais, desenvolvidas 
cotidianamente, pois se o afeto foi capaz de superar a ausência de vínculo 
biológico, não é justo desconstituir tal união, por ter a criança encontrado o 
amor que precisa em outra família.
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4
CENTRAL DE INTERDIÇÃO E TUTELA

Bruno Bittencourt Bittencourt

Nos moldes do Provimento 27 da Corregedoria Geral
da Justiça do Estado do Espírito Santo

 No dia 12 de abril de 2013 foi ministrado pelo programador AGNALDO 
DEMARIA, na sede do SINOREG-ES, curso a respeito da nova Central de 
Interdição e Tutela, instituída com a publicação do Provimento 27, de 04 de 
dezembro de 2012, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito 
Santo.
 Com o objetivo imediato de interligação dos registros civis das pessoas 
naturais que detenham Livro “E”, a Central de Interdições e Tutela – CI – terá 
um banco de dados único, o qual será alimentado pelos Registradores Civis 
com base nos registros de interdições, emancipações e ausências lavrados em 
cada serventia, além de ser desenvolvida, mantida e operada pelo Sindicato 
dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo – SINOREG-ES.
 Mediatamente, a CI trará mais agilidade aos trabalhos realizados pelos 
Tabeliães de Notas, uma vez que, para lavratura de atos como inventário, 
partilha, separação e divórcio consensuais pela via administrativa se requer 
agente capaz. Além disso, a Central irá conferir à certidão maior segurança, 
passando a ter abrangência estadual, auxiliará no fluxo de informações entre 
as serventias e passará a ser emitida de forma eletrônica, sem utilização de 
papeis, envelopes ou correios. O resultado disso será agilidade, praticidade 
e economicidade nos procedimentos cartoriais, além da concretização de 
um dos princípios constitucionais norteadores da administração pública: 
Eficiência.
 A integração da CI bem como a alimentação de seu banco de dados passou 
a ser OBRIGATÓRIA a todos os registradores civis capixabas detentores do 
Livro “E”, sem qualquer exceção, os quais terão prazo de 150 dias, a contar do 
dia 04 de fevereiro de 2013 para alimentarem o sistema com informações de 
seus registros, regressivamente até o dia 01/01/1976, data da entrada em vigor 
da Lei dos Registros Públicos – Lei 6.015/73.
 Tal prazo expirará no dia 04 de julho de 2013, data em que Central 
iniciará seu efetivo funcionamento, vez que o banco de dados estará completo, 
com informações provenientes de todas as serventias do Estado.
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 A alimentação do banco de dados eletrônicos acontecerá em tempo real, 
por meio de WebService específico e baseado em arquivo padrão XML, com 
registros das interdições, emancipações e ausências assentadas no Livro “E” 
da serventia. Para tanto, cada registro deverá ser informado com os seguintes 
dados:

 1 – Número da matrícula;
 2 – Nome do registrado;
 3 – Data do registro;
 4 – Data da ocorrência do ato ou fato; e
 5 – Filiação (quando existentes nos assentos).

 Para o registrador que só tiver condições de informar os dados à central 
de forma manual, a obrigatoriedade da informação do número da matrícula será 
substituída pela obrigatoriedade da informação dos números de acervo, livro, 
folha e termo do Livro “E” no qual os registros estão assentados, devendo, 
nesse caso, alimentar o sistema semanalmente.
 A inclusão, alteração (por averbação ou novo registro) e exclusão de 
registros da Central serão feitas, exclusivamente, pelo Oficial de Registro Civil 
ou seus prepostos, os quais serão obrigatoriamente identificados em todos os 
acessos, por meio de certificados digitais ICP-Brasil e deverão efetuar a carga 
de todos os registros lavrados a partir da entrada em vigor deste provimento, 
em tempo real. Mesmo que não haja qualquer registro lavrado no dia tal fato 
deverá ser comunicado à Central ao final do expediente.
 Apesar de disponibilizado na rede mundial de computadores, somente 
terão acesso às informações constantes da CI os registradores civis que 
efetuam assentos no Livro “E”, sendo o acesso livre, gratuito e integral. 
Noutro passo, só os Tabeliães de Notas capixabas estão habilitados a 
requererem certidões por meio da Central, mediante pagamento dos 
emolumentos feito ao SINOREG-ES, o qual manterá conta específica para 
este fim e efetuará os respectivos repasses através de rotina mensal a ser 
implementada.
 Ao emitir a certidão negativa de interdição e tutela, que deverá ocorrer 
no prazo de 05 (cinco) dias a partir do pedido, o oficial do registro civil 
vinculado à circunscrição de domicílio do alienante deverá, primeiramente, 
fazer consulta à CI e, constatando a inexistência de registro, expedirá a 
certidão digitalmente mediante assinatura com padrão ICP-Brasil do oficial 
ou seu preposto autorizado, bem como o selo de fiscalização judiciária. 
Deverá ser expressamente mencionado (conforme modelo abaixo) que a 
certidão abrange todo Estado do Espírito Santo, incluindo aí o período de 
01/01/1976 até a data de sua emissão.
 Feito o pedido, a certidão eletrônica ficará disponível no sistema 
da CI pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo vedado seu envio por correio 
eletrônico convencional (e-mail). Facultativamente, poderá o interessado 
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retirá-la diretamente no balcão da serventia competente, podendo também 
o notário materializar dita certidão em formato eletrônico para o papel para 
fins de arquivo na serventia.
 Caso a certidão seja positiva, por haver registro em relação ao nome 
pesquisado, o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais competente 
certificará tal fato, indicando livro, folhas, termos e em qual Unidade de Registro 
Civil encontra-se assentado o Registro, além de certificar a negativa de registro 
com relação aos demais assentos (de interdição, emancipação ou ausência).
 No que toca às obrigações dos delegatários, o SINOREG-ES deverá 
informar ao juiz responsável pela serventia extrajudicial ou o Juiz de Direito 
Diretor do Fórum, no âmbito de sua atribuição ou competência, no prazo de 15 
(quinze) dias, os Oficiais de Registro que não cumprirem os prazos de carga 
dos registros de interdição fixados neste provimento.
 Não obstante, o sistema possibilitará a geração de relatórios das operações 
realizadas, com nome de usuário, data e hora, para efeito de fiscalização do 
órgão correcional. Ademais tais relatórios também indicarão os (i) Serviços de 
Registro Civil das Pessoas Naturais que estão enviando os registros (cargas) 
no prazo incorreto; (ii) se os Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais 
estão atendendo aos pedidos no prazo correto; (iii) se os Serviços de Registro 
Civil das Pessoas Naturais estão enviando dados consistentes no momento 
da carga; (iii) se as certidões emitidas estão devidamente assinadas com o 
certificado digital e (iv) se os Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais 
estão acessando diariamente a Central.
 Com a entrada em vigor do Provimento 27 a Certidão Negativa 
de Interdição e Tutela constante do Anexo IX, do Código de Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça passa a ter a seguinte redação:

CERTIDÃO NEGATIVA DE INTERDIÇÃO
E TUTELA

O Bel. _____Oficial do Registro Civil ______,
por nomeação na forma da Lei.

CERTIFICA e dá fé, atendendo a pedido verbal (ou escrito) 
de pessoa interessada que, revendo neste Cartório de 1º 
Ofício de Registro Civil a seu cargo, os Livros de Registro 
de INTERDIÇÕES, EMANCIPAÇÕES E AUSÊNCIAS e 
consultando a CENTRAL DE INTERDIÇÕES E TUTELAS 
não encontrou, até a presente data, nenhum registro referente 
à interdição, emancipação ou ausência de __________, filho(a) 
de __________ e __________. Esta certidão tem abrangência 
em todo o Estado do Espírito Santo e compreende o período de 
01/01/1976 até a presente data.
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 Portanto, o presente trabalho visa orientar os Tabeliães de Notas 
e, principalmente, os Registradores Civis capixabas, os quais utilizarão 
cotidianamente a Central de Interdições e Tutelas, servindo de base para o 
procedimento, não sendo, porém, a única fonte de pesquisa. Recomendamos 
que se faça atenta leitura ao Provimento 27/2012, da Corregedoria Geral da 
Justiça, publicado na Revista SINOREG-ES nº 45, de janeiro de 2013, às 
folhas 8/11, além das recomendações passadas pelo programador AGNALDO 
DEMARIA, também publicadas na Revista SINOREG-ES nº 46, de fevereiro 
de 2013, às folhas 12/14*.

* Este material pode ser encontrado em www.sinoreg-es.org.br.
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5
DA COMPENSAÇÃO AOS REGISTRADORES
CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS EM RAZÃO
DOS ATOS GRATUITOS PRATICADOS DESDE 
A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 9.534/97 – DO 
REGRAMENTO LEGAL

Rodrigo Grobério Borba

 Visando à efetivação do direito fundamental constante do inciso 
LXXVII do artigo 5º Constitucional, o qual dispõe que “são gratuitas 
as ações de habeas-corpus e habeas-data, e, na forma da lei, os atos 
necessários ao exercício da cidadania”, foi publicada a Lei Federal 
9.265/96, prevendo a gratuidade de diversos “atos necessários ao 
exercício da cidadania”.
 Na primeira versão legislativa, o registro civil de nascimento, 
o assento de óbito e as primeiras respectivas certidões não foram 
abrangidos pela gratuidade. Por força da Lei 9.534, publicada já em 
1997, foi modificada aquela Lei de 1996 para a inclusão do inciso VI no 
artigo 1º prevendo a gratuidade desses atos cartorários.
 Como forma de compensação aos Registradores Civis das Pessoas 
Naturais, que deixaram de auferir receita em relação a esses serviços 
públicos prestados, foi elaborada e publicada a Lei Federal 10.169, de 
2000, que, dentre outras questões a respeito da fixação de emolumentos, 
estabeleceu que:

 “Art. 8o  Os Estados e o Distrito Federal, no âmbito 
de sua competência, respeitado o prazo estabelecido no 
art. 9o desta Lei, estabelecerão forma de compensação 
aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos 
gratuitos, por eles praticados, conforme estabelecido em 
lei federal.

 Parágrafo único. O disposto no caput não poderá 
gerar ônus para o Poder Público.”
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 Dois aspectos do dispositivo devem ser destacados:
 A regra tem flagrante efeito retroativo, na medida em que determina 
o estabelecimento de “forma de compensação aos registradores civis das 
pessoas naturais pelos atos gratuitos, por eles praticados”. 
 Não é exagero afirmar que o artigo 8º anteriormente citado veio a 
lume para, mesmo alguns anos depois, retificar o equívoco legislativo 
perpetrado alhures, que retirou dos registradores a fonte de custeio e 
de remuneração pela prática de determinados atos cartoriais sem, em 
contrapartida, indicar uma forma de recompensá-los pelos serviços 
prestados.
 Propositalmente, para que tivesse efeito retrooperante e atingisse os 
atos gratuitos praticados pelos registradores desde 1997, o tempo verbal 
utilizado é o passado (“atos gratuitos, por eles praticados”).
 Se assim não o fosse, a redação do dispositivo legal seria 
absolutamente outra, isto é, seguindo a melhor técnica legislativa, o 
texto teria sido redigido no presente ou no futuro simples do presente. 
A propósito disso, vale a transcrição do artigo 11, I, “d”, da Lei 
Complementar 95/98, que, sobre técnica de redação legislativa, prevê, in 
verbis: 

 “Art. 11. As disposições normativas serão redigidas 
com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse 
propósito, as seguintes normas:
 I – para a obtenção de clareza:
 (...)
 d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo 
o texto das normas legais, dando preferência ao tempo 
presente ou ao futuro simples do presente;” 

 Em virtude de tudo isso, a Lei 10.169, embora tenha sido publicada 
já nos idos de 2000, produz efeitos, retrooperantemente, desde o início 
da vigência da Lei 9.534/97, que, com visto, instituiu a gratuidade dos 
atos registrais civis.
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6
DO REGISTRO DA UNIÃO ESTÁVEL 
NO LIVRO E

Bruno Bittencourt Bittencourt

Provimento 37, do Conselho Nacional de Justiça

 Cada vez mais comum em nosso dia a dia, o instituto da união estável é 
uma construção social a qual foi gradativamente incorporada ao ordenamento 
jurídico e somente reconhecida como entidade familiar legítima com o passar 
do tempo. E foi com a Constituição Federal de 1988 que se tornou um instituto 
jurídico respeitado e, desde então, equiparado ao casamento.
 A aceitabilidade social do instituto o fez forte suficiente para provocar 
movimentações legislativas no sentido de aprimorá-lo e integrá-lo de vez ao 
ordenamento jurídico pátrio, inserto assim nas disposições do novel Código 
Civil, o qual dispõe sobre suas regras gerais. No entanto, o dinamismo 
jurídico-social fez com regras gerais fossem insuficientes para normatizar 
todas as suas ramificações, motivo pelo qual, no dia 07 de julho de 2014 o 
Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento 37/2014 regulamentando 
pormenorizadamente seu ingresso no Registro Civil das Pessoas Naturais, em 
seu Livro “E”.
 O instituto da união estável é conceituado como uma “união de 
convivência contínua, pública e duradoura com intenção de constituir família”. 
É, portanto, uma situação de fato e independe de formalidade para o início de 
sua vigência, isto significa que tanto a escritura pública quanto a sentença que 
a formalizarem terão natureza meramente declaratória, ou seja, declara uma 
situação de fato já existente.
 Como já salientado em linhas anteriores, a união estável está disciplinada 
no Código Civil brasileiro1 nos artigos 1.723 a 1.727. Uma vez existente a 
situação fática necessária à configuração do instituto, ela poderá ser formalizada 
por meio de escritura pública declaratória ou mesmo sentença judicial de igual 
natureza. Em ambos os casos, e aqui reside a inovação do Provimento, poderá 
ser levada a registro no Livro “E” pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas 

1 A sucessão durante a união estável está disciplinada no artigo 1.790, do Código Civil.
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Naturais da Sede, ou, onde houver, no 1º Subdistrito da Comarca em que os 
companheiros têm ou tiveram seu último domicílio.
 Cabe observar que o registro no Livro “E” poderá ser tanto da sentença 
quanto da escritura pública declaratória da união, seja de reconhecimento 
ou dissolução, de modo que não será exigível o prévio registro do 
reconhecimento da união estável para que seja registrada a sua dissolução, 
devendo, nestes casos, constar do registro somente a data da escritura 
pública de dissolução.
 Levada a escritura pública ou a sentença declaratória a registro, o ato 
deverá, necessariamente, conter:

 d) a data do registro;

 e) o prenome e o sobrenome, a data de nascimento, a profissão, a 
indicação da numeração da Cédula de Identidade, o domicílio e 
residência de cada companheiro e o CPF, se houver;

 f) prenomes e sobrenomes dos pais;

 g) data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, número do 
processo, Juízo e nome do Juiz que a proferiu ou do desembargador 
que o relatou, quando o caso;

 h) data da escritura pública, mencionando-se no último caso, o livro, a 
página e o Tabelionato onde foi lavrado o ato;

 i) regime de bens dos companheiros, ou consignação de que não 
especificado na respectiva escritura pública ou sentença declaratória.

 Recebidos os documentos necessários para o registro, deverá o Oficial 
arquivá-los em meio físico ou digital, com observância dos padrões básicos 
de segurança. Não obstante, deverá também fazer menção do arquivamento 
à margem do respectivo assento, de modo a permitir sua fácil e rápida 
localização.
 Ato contínuo à lavratura do assento o Oficial do Registro Civil deverá 
proceder às comunicações do ato de maneira muito similar ao que ocorre 
com os casamentos, anotando-se o registro da união estável nos atos 
anteriores com remissões recíprocas ou comunicando ao Oficial do Registro 
Civil das Pessoas Naturais em que estiverem os registros primitivos dos 
companheiros. Tais comunicações poderão ser feitas eletronicamente via 
Central Integrada do Registro Civil (CRC), com o respectivo arquivamento 
do seu comprovante.
 As alterações de fato ou de direito ocorridas na união estável ou na 
vida dos companheiros também deverão constar do registro por meio de 
averbação à margem do termo. Assim, deverá o oficial averbar no registro da 
união o óbito, o casamento, a constituição de nova união estável e a interdição 
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2 STJ – Recurso Especial Resp 206946 Pr 1999/0020643-6 (STJ) (adaptado).

dos companheiros, fazendo constar tal conteúdo em todas as certidões que 
expedidas.
 Não poderão, no entanto, ser registradas no Livro “E” a união estável 
de pessoas ainda casadas, mesmo que separadas de fato, salvo se separadas 
judicialmente ou extrajudicialmente ou se o título levado a registro seja 
decorrente de sentença judicial de reconhecimento da união, transitada em 
julgado. Essa medida visa delimitar a atuação do Notário, uma vez que para 
lavrar a escritura pública de reconhecimento da união estável de pessoas 
separadas de fato exigiria dilação probatória para sua comprovação no corpo 
do ato, o que não é o caso.
 Entretanto, a impossibilidade do registro de escritura pública de pessoas 
casadas (mas separada de fato) não significa a não existência da união estável, 
mas sim uma medida assecuratória de que lançou mão o CNJ ao editar o 
Provimento com o fim de não permitir que pessoas casadas de fato promovam 
registro de uma união estável não existente com terceira pessoa, alheia a seu 
casamento, visando beneficiar de algum modo a(o) pseuda(o) companheira(o) 
que, na verdade, trata-se de relação de concubinato.
 Salienta-se que todas as certidões expedidas deverão constar a advertência 
expressa de que “esse registro não produz os efeitos da conversão da união 
estável em casamento”. Tudo com o fim de evitar maiores confusões entre os 
dois institutos que, apesar de assemelhados, possuem substanciais diferenças.
 O registro da união estável decorrente de escritura pública de 
reconhecimento ou extinção produzirá efeitos patrimoniais entre os 
companheiros, não prejudicando terceiros que não tiverem participado da 
escritura pública, ou seja, produzem efeitos inter partes. Salienta-se também 
que o registro da sentença declaratória da união ou de sua dissolução obedece 
aos efeitos da coisa julgada disposta no artigo 472, do Código de Processo 
Civil, vejamos:

 Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as 
quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas 
causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados 
no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, 
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.

 O dispositivo em comento diz respeito à limitação subjetiva dos 
efeitos da coisa julgada, dispondo quem serão os sujeitos que sofrerão suas 
consequências. Isto porque a sistemática do Código de Processo Civil brasileiro 
não se compadece com a extensão da coisa julgada a terceiros, que não podem 
suportar as consequências prejudiciais ou mesmo benéficas da sentença2, pelo 
simples fato de não terem participado do processo.
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 Portanto, a inovação no âmbito registral que permitiu a o registro da 
união estável no Livro “E” do Registro Civil das Pessoas Naturais do domicílio 
dos conviventes mostra claramente a força do instituto dentro da sociedade, e a 
ciência jurídica, dinâmica por natureza, deve normatizar e regulamentar nossos 
avanços sociais.

TABELA ESQUEMATIZADA

 Natureza do ato Registro

 Serão averbados à margem Óbito
 do termo Casamento
  Nova união estável
  Interdição

 Livro para registro Livro E

 Competência territorial Comarca em os companheiros
  têm ou tiveram seu último
  domicílio

 Efeitos do registro Inter partes

 Comunicação do ato Manual ou por meio eletrônico
  (CRC)
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7
INTERDIÇÃO E SEUS REFLEXOS

Bruno Bittencourt Bittencourt

Linhas Gerais sobre o instituto da interdição, tutela e 
curatela voltada para o Direito Notarial e Registral

 Inserido dentro do Direito de Família, a interdição é consequência da 
instituição da tutela ou curatela do incapaz, tem característica fortemente 
assistencial, constitui um múnus público e sua força e importância deu origem 
ao Princípio da Solidariedade Familiar, baseado na solidariedade social, 
própria do instituto.
 Nos dizeres de Luiz Guilherme Loureiro, a “interdição é um instrumento 
jurídico que tem por finalidade proteger as pessoas incapazes de reger suas próprias 
vidas, em virtude de incapacidade mental, mediante a curatela (ou tutela), que é o 
encargo público que a lei comete a alguém para reger, defender e administrar os 
bens de uma pessoa maior de idade (ou menor,conforme o caso) que, por si só, não 
está em condições de fazê-lo em virtude de enfermidade física ou mental”.
 O jurista Paulo Lôbo, com sapiência, discorre sobre o tema:

“O fundamento comum da tutela e da curatela é o dever de 
solidariedade que se atribui ao Estado, à sociedade e aos parentes. 
Ao Estado, para que regule as respectivas garantias e assegure a 
prestação jurisdicional. À sociedade, pois qualquer pessoa que 
preencha os requisitos legais poderá ser investida pelo Judiciário 
desse múnus. Aos parentes, porque são os primeiros a serem 
convocados, salvo se legalmente dispensados”.

 O instituto tem por finalidade precípua a proteção dos interesses de 
pessoa incapaz, é um poder/dever concedido a terceiro de administrar bens e 
interesses do interdito e somente é alcançada com a competente ação judicial.
 A tutela e a curatela são institutos autônomos do Direito Civil, porém 
com finalidades em comum: propiciar a representação legal e a administração 
de sujeitos incapazes de praticar os atos da vida civil.
 Fundamentalmente, a diferença entre os dois institutos reside em seus 
pressupostos, isto porque a tutela se refere à menoridade legal (na falta dos 
pais ou na perda do poder familiar), ao passo que a curatela se relaciona com 



103

1 CARLOS ROBERTO GONÇALVES. P. 712.
2 Neste mesmo sentido, estabelece o artigo 36 do Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 36.  A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 (dezoito) anos 
incompletos. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação 
da perda ou suspensão do pátrio poder familiar e implica necessariamente o dever de 
guarda.

situações de deficiência física ou mental, total ou parcial e, até mesmo, em 
hipóteses excepcionais, de preservar interesse do nascituro.

TUTELA

 O instituto da tutela, previsto no Código Civil pátrio a partir do artigo 
1.728, pode ser conceituada como “a representação legal de um menor, relativa 
ou absolutamente incapaz, cujos pais tenham sido declarados ausentes, falecido 
ou hajam decaído do poder familiar. A tutela está umbilicalmente ligada ao 
Direito de Família, uma vez que tem por finalidade suprir a falta dos pais.”1

 Preceitua o artigo 1.7282 do Código Civil, que os filhos menores são 
postos em tutela com o falecimento dos pais, sendo estes declarados ausentes 
ou em caso de perda do poder familiar.
 No que toca aos sujeitos da tutela, temos o sujeito ativo, ou seja, 
o tutor e o sujeito passivo, o tutelado ou pupilo. Neste diapasão, o Código 
Civil estabelece que os pais serão responsáveis pela nomeação do tutor e o 
poderão fazer por testamento, escritura pública ou escrito particular. Nestes 
casos, os tutores serão conhecidos como “tutores testamentários” ou “tutores 
documentais”, de acordo com o instrumento que os nomeou.
 Vale também acrescentar que a nomeação conjunta dos pais não pressupõe 
a existência de vínculo de parentesco, não sendo raras as situações em que os 
pais têm mais confiança em um amigo íntimo do que em parentes.
 Não havendo nomeação de tutor pelos pais, o próprio Código já estabelece 
um rol de preferência para sua nomeação, neste caso, parentes consangüíneos, 
não sendo, porém, conforme decisão do STJ, um rol absoluto ou inflexível, 
podendo o juiz da causa escolher dentre eles o mais apto a exercer a tutela. Tais 
tutores recebem a denominação de “tutores legítimos”.
 Entretanto, em caso de ausência de ambos os pais, sem designação de 
quem deve exercer a tutela, bem como não havendo parentes consangüíneos, 
a nomeação será feita, supletivamente, pelas regras constantes do artigo 1.732 
do Código Civil:

 Art. 1.732. O juiz nomeará tutor idôneo e residente no 
domicílio do menor:
 I – na falta de tutor testamentário ou legítimo;
 II – quando estes forem excluídos ou escusados da tutela;
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3 Carlos Roberto Gonçalves. P. 716.
4 Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as 
modificações dos artigos seguintes.
5 Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com 
a restrição do art. 1.772 e as desta Seção.

 III – quando removidos por não idôneos o tutor legítimo e 
o testamentário.

 A tutela será deferida sempre em favor do tutelado ou pupilo, até que 
complete 18 (dezoito) anos de idade. O ECA (art. 36), em consonância com o 
Código Civil dispõe de maneira análoga.
 Um dos desdobramentos da tutela refere-se à preferência de nomeação 
de um único tutor para irmãos órfãos. O caput do artigo 1.733 reza que, nesta 
hipótese, procurar-se-á dar sempre um único tutor. Obviamente, o comando 
deverá ser aplicado analisando detidamente o caso concreto e com olhos 
voltados ao interesse do menor, pois, obviamente, não será sempre possível 
a nomeação de um único tutor, dada a dificuldade inerente à assunção do 
cargo.
 Demonstrando a similitude e proximidade entre os institutos da tutela e 
curatela, o § 2º do artigo 1.733 do Código Civil, permite que, por disposição 
testamentária, alguém pode nomear um menor como seu único herdeiro ou 
legatário, instituindo também uma curatela específica para os bens deixados, 
tudo sem prejuízo de um terceiro ser o tutor desse menor.
 Exemplificando: “Imagine-se que Amanda deixe, por testamento, um 
bem específico para o menor Micael, que está sob a tutela de Djalma. Poderia, 
nesse caso, instituir Magda como curadora, em relação a esse bem, sem 
prejuízo da tutela exercida por Djalma3”.
 Portanto, a tutela aplicar-se-á ao menor, até que complete dezoito anos de 
idade, sendo o tutor nomeado pelos pais ou, na falta deles, pelo juiz competente. 
A relação tutor/tutelado vai muito além do que uma simples administração 
de patrimônio, vez que aquele se torna, em verdade, o representante legal do 
menor, suprindo, ainda que parcialmente, a ausência das figuras parentais.

CURATELA

 A curatela em muito se assemelha com a tutela, a ponto de lhe serem 
aplicáveis as suas regras gerais e de exercício, na forma dos artigo 1.7744 e 
7.7815, do Código Civil.
 A principal diferença reside nos caracteres pessoais do curatelado que, ao 
revés do que ocorre com o tutelado, será sempre em favor do maior de idade, 
padecente de alguma incapacidade física ou mental ou de qualquer circunstância 
que impeça a sua livre e consciente manifestação de vontade, resguardando-se, 
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com isso, o seu patrimônio, como se dá na curadoria (curatela) dos bens do 
ausente.
 O curador será nomeado de acordo com os preceitos do artigo 1.775 do 
Código Civil, o qual determina que o cônjuge ou companheiro, desde que não 
separado de fato ou judicialmente, deve ser nomeado curador do outro. Na 
falta deste o curador será escolhido entre os descendentes, sendo que os mais 
próximos precedem aos mais remotos. Não existindo cônjuge, companheiro ou 
descendente, ficará a cargo do juiz escolher quem cumprirá tal mister.
 Assim como ocorre com a tutela, o curador deverá prestar contas do 
exercício da curadoria, salvo nos casos em que o cônjuge assuma o múnus e 
o regime seja da comunhão universal de bens. De qualquer forma, o cônjuge 
poderá ser compelido à prestação de contas por determinação judicial.
 Já o curatelado será aquele que se enquadre em algum dos incisos do 
artigo 1.767, do Código Civil:

 Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
 I – aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, 
não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida 
civil;
 II – aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem 
exprimir a sua vontade;
 III – os deficientes mentais, os ébrios habituais e os 
viciados em tóxicos;
 IV – os excepcionais sem completo desenvolvimento 
mental;
 V – os pródigos.

 A curatela será definida no bojo de um processo de interdição (art. 1.177 
a 1.186 do CPC), de competência da Justiça Estadual, oportunidade em que, 
após interrogar o incapaz, caso isso seja possível, bem como após a realização 
de perícia médica, o juiz então decidirá pelo reconhecimento ou não da 
incapacidade.
 Dentre as pessoas descritas no rol do dispositivo acima transcrito, 
cabe aqui salutar observação a respeito do pródigo. Nos dizeres de PABLO 
STOLZE GAGLIANO “a curatela do pródigo somente o privará de, sem 
curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 
demandado, e praticar, em geral, atos que não sejam de mera administração. 
Não suporta restrição, pois, a prática de atos pessoais, uma vez que a sua 
incapacidade, justificadora da curatela, refere-se apenas a atos que possam 
diminuir o seu patrimônio6”.
 Interessante observar ainda que, em situações excepcionais, como por 
exemplo no caso de uma mulher sob curadoria e grávida, na falta do pai, a 
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7 Art. 1029. O registro da sentença de emancipação, interdição, morte presumida ou 
declaração de ausência será feito na Comarca onde foi proferida a sentença respectiva. 
Caso o registro do emancipado, interdito, tutelado, ausente e do falecido presumido 
esteja em outra serventia, deverá ser expedida comunicação para averbação.
8 CNES – Art. 1034. O registro da emancipação, interdição, declaração de ausência e 
morte presumida, observados os requisitos legais, será anotado à margem do assento de 
nascimento e, quando for o caso, de casamento, com posterior arquivamento em pasta 
própria e em ordem cronológica.
 Parágrafo único. Quando o nascimento ou casamento for registrado em outra 
serventia, o registro será comunicado para a devida anotação.

curatela do nascituro também será de responsabilidade curador da mãe, vez 
que a autoridade deste se estende à pessoa e aos bens dos filhos menores ou 
incapazes do curatelado.
 Portanto, defere-se a tutela em favor do maior que, acometido por 
enfermidade mental ou física não seja capaz de exprimir suas vontades 
para prática dos atos da vida civil. A ação judicial para sua decretação será 
de competência da Justiça Estadual e, assim como na tutela, o seu exercício 
constitui um múnus público com característica fortemente assistencial.

REGISTRO DA INTERDIÇÃO NO R.C.P.N.

 O registro da interdição, seja ela precedida pela tutela ou curatela, será 
sempre no Livro “E”do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º 
Subdistrito da comarca onde fora proferida a sentença de interdição7, e será 
feito a requerimento do curador ou promovente e, caso não providenciado por 
eles no prazo de oito dias (art. 91, LRP), será feita mediante comunicação do 
juízo que prolatou a sentença, por mandado contendo os dados necessários e 
acompanhada da certidão da respectiva sentença.
 Não raro são os envios de mandados para o cartório onde se lavrou o 
registro de nascimento do interdito com finalidade de averbação no Livro “A”, 
no entanto, ante a qualificação registral de praxe, o registrador civil deverá 
devolvê-lo, uma vez que a interdição, como dito no parágrafo anterior, deverá 
ser registrada no Livro “E”, devendo tal serventia comunicar àquela onde fora 
lavrado o nascimento para que se proceda a anotação da interdição no assento 
de nascimento e no de casamento, se o interdito for casado8.
 “As interdições serão registradas no Livro “E”, salvo quando tiver havido 
seu desdobramento, pela natureza dos atos, em livros especiais, a requerimento 
do curador ou do promovente, ou mediante comunicação do juiz, contendo os 
dados necessários e acompanhada de certidão da respectiva sentença”. (art. 
1.030 do CNES e 92 da LRP)
 Acompanhando o caput do dispositivo alhures, o seu parágrafo primeiro 
traz à baila os requisitos que devem conter no ato, vejamos:
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 § 1º O registro da interdição conterá:
 I – data do registro;
 II – nome, prenome, idade, estado civil, profissão, 
naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e Unidade 
de Serviço em que foram registrados o nascimento e o casamento, 
bem como o nome do cônjuge, se for casado;
 III – data da sentença, nome e vara do juiz que a proferiu;
 IV – nome, profissão, estado civil, domicílio e residência 
do curador;
 V – nome do requerente da interdição e causa desta;
 VI – limites da curadoria, quando for parcial a interdição;
 VII – lugar onde está internado o interdito.

 Como já salientado acima, caberá ao oficial promover a qualificação 
registral do título judicial para verificar se estão presentes todos os requisitos 
extrínsecos elencados nos artigo 92 da Lei 6.015/73 e 1.030 do Código de 
Normas capixaba. Segundo LUIZ GUILHERME LOUREIRO, “se a causa da 
interdição não constar expressamente do mandado, mas estiver mencionada na 
sentença ou no laudo pericial que acompanha o título judicial, entendemos que 
a devolução seria excesso de formalismo, dado que informação essencial ao 
registro pode ser encontrada nas peças oficiais que acompanham o mandado”.
 Observa-se que a lei não faz qualquer menção à data do trânsito em 
julgado da sentença que decretou a interdição, isto porque ela produz efeitos 
desde logo e eventual apelação será recebida somente no efeito devolutivo.
 Após a efetivação do registro da interdição, o oficial comunicará o fato 
ao juízo que a determinou, para que seja assinado pelo curador o termo de 
compromisso.
 Por fim, o artigo 1.033 do Código de Normas diz que “é vedado o uso de 
cópia de sentença judicial de emancipação, interdição, declaração de ausência 
e morte presumida, para fins de obtenção e/ou liberação de direitos, sem que 
esteja devidamente registrada na Unidade de Serviço de Registro Civil compe-
tente, na forma do artigo 89 e seguintes, da Lei Federal nº. 6.015/73 – LRP”.
 Portanto, em linhas gerais, a tutela será deferida para os menores de 
dezoito anos, na falta de seus pais ou pela perda do poder familiar. A curatela, 
por sua vez, será deferia aos maiores, que estejam acometidos de incapacidade 
mental ou física que os impeça de exprimirem suas vontades.
 A seu turno, o registro da interdição, seja pela tutela ou curatela, será 
feito no Livro “E” da comarca onde haja sido proferida a sentença, devendo 
o fato ser comunicado ao cartório onde se lavrou o registro de nascimento do 
interdito (e casamento, se for casado) para que se proceda à devida anotação. 
O oficial deverá fazer a qualificação registral do mandado ou pedido do 
interessado, comunicando ao Juiz o seu registro.
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8
O REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA:
leading case dos transgêneros

Nelisa Galante de Melo Santos

 Desde a primeira norma universalizadora do registro público no Brasil, 
em 1889, quando a República Federativa se instaurava, todos os nacionais, in-
dependente do credo religioso, deveriam ser registrados no registro civil como 
prova do nascimento, do casamento e do óbito. Foi um processo lento, iniciado 
no período do Império, mas que somente vem atingindo sua eficácia e eficiên-
cia com a Constituição da República Federativa de 1988 (CRFB/88).
 Um século depois, o ideal de um novo estado nacional fundado em uma 
república federativa democrática e de direito estabelece como fundamento bá-
sico, dentre outros, a cidadania e a dignidade da pessoa humana:

 Art. 1º – A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Fede-
ral, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
 [...]
 II – a cidadania;
 III – a dignidade da pessoa humana;

 Esses fundamentos sustentam a realização dos objetivos fundamentais 
para a República Federativa do Brasil que, dentre outros, se destacam no art. 
3º da CRB/88, a construção de sociedade não somente livre, mas, justa e soli-
dária, comprometida com a promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Para 
isso, é necessário erradicar a marginalização também estabelecida no mesmo 
dispositivo constitucional como finalidade fundamental.
 Para que esses objetivos sejam concretizados é necessário que o indiví-
duo seja reconhecido como sujeito de direitos, respeitado em sua cidadania e 
garantindo-lhe a preservação de sua dignidade como ser humano.
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 Esses valores são especialmente preservados pela Constituição Federal 
ao dispor, no capítulo destinado aos direitos fundamentais, que “são gratuitos 
para os reconhecidamente pobres, na forma da lei” o registro civil de nas-
cimento (art. 5º, inciso LXXVI, CRFB/88). A indispensável garantia de ato 
gratuito de assento civil tem como objetivo a preservação do reconhecimento 
da cidadania e da dignidade do ser humano.
 Confirma a Constituição que o instrumento formal para que o indivíduo 
tenha sua cidadania reconhecida é indispensavelmente o seu registro civil, em 
especial, o de nascimento. É neste que são apostadas as características do in-
divíduo nascente, tais como, sua origem, sua cor, seu sexo e, dentre outras, a 
certificação do seu nascimento com vida, conferindo-lhe a personalidade civil 
descrita no art. 2º do Código Civil. 
 Por conseguinte, o Registro Civil das Pessoas Naturais é o espaço onde 
o indivíduo tem ratificado o fundamento constitucional da dignidade da pessoa 
humana, compreendendo-se esta, segundo SARLET, como sendo

[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que 
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um comple-
xo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desuma-
no, como venham a lhe garantir as condições existenciais míni-
mas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 
participação ativa e co-responsável nos destinos da própria exis-
tência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.1

 Esse ideal de dignidade como decorrência da fraternidade foi revelado 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948, ao proclamar a Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos, ressaltando em seu artigo inaugural que 
“todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 
Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade”.2

 Do mesmo modo, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
mais conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que entrou em vigor 
em 18 de julho de 1978 e foi realizado pela Comissão Interamericana de Direi-
to Humanos, consolidou os direitos humanos como o direito básico de todo ser 
humano, destacando o direito à vida, à liberdade, à crença, entre outros.

1 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais 
na Constituição Federal de 1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
p. 62.
2 Declaração Universal dos Direitos do Homem». unesdoc.unesco.org, adoptada e pro-
clamada pela Resolução 217A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de 
dezembro de 1948.
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 Diante desse conjunto normativo, observa-se que desde quando o Es-
tado adotou sua competência exclusiva, o registro civil das pessoas naturais 
vem sendo objeto de demandas no âmbito dos tribunais brasileiros, muitas das 
vezes decorrente de pedidos de retificação e/ou o autorização judicial para o 
reconhecimento do direito à adequação do nome ao gênero. 
 Conquanto, o grande palco do Registro Civil das Pessoas Naturais foi no 
Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) 4275, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, proposta 
pela Procuradoria Geral de República (PGR) e que teve como por objeto o art. 
58 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973 com redação dada pela 
Lei nº 9.708/1998), segundo o qual “o prenome será definitivo, admitindo-se, 
todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios”.
 Na ADI 4.275, a Procuradoria Geral da República pede que seja conferi-
da interpretação conforme a Constituição ao art. 58 da Lei nº 6.015/1973, para 
que seja reconhecido aos transgêneros o direito à substituição do prenome e 
do sexo no Registro Civil das Pessoas Naturais, independendo de cirurgia de 
transgenitalização.
 A interpretação conforme a Constituição tem como objetivo garantir a 
compatibilidade da norma ao ordenamento constitucional, dando-lhe o sentido 
pretendido pela Constituição Federal. Diante desta possibilidade, ensina Pedra, 
que a interpretação constitucional “merece ser sempre uma atividade criadora, 
permeada pelos valores atualmente presentes na sociedade”, pois “uma her-
menêutica constitucional aberta pode propiciar novos canais de comunicação 
entre o ordenamento jurídico e a sociedade”.3

 Esse é o caso. A ação de inconstitucionalidade, mesmo definindo todos 
os gêneros atualmente reconhecidos, limitou-se a pretensão do reconhecimen-
to do direito para o “transgênero”, isto é, para aquele indivíduo que se identi-
fica psicologicamente e emocionalmente com o gênero diferente daquele que 
lhe foi atribuído quando do nascimento. 
 Ao longo da apreciação judicial da ADI 4275, inúmeros argumentos e 
teses surgiram, muitas ligadas aos direitos fundamentais, tais como, o direito 
à igualdade, à intimidade, à vida privada, à honra, à liberdade e à imagem 
(art. 5º, CRFB/88), entretanto o alicerce foi um dos objetivos fundamentais 
republicano, qual seja, o principio da dignidade da pessoa humana (art. 3º, III, 
CRFB/88).
 O principio da Dignidade da Pessoa Humana como fundamento do Esta-
do Democrático de Direito, tem sido adotado como base para as interpretações 
e aplicações das normas jurídicas nas decisões dos tribunais brasileiros, e foi 
adequadamente empregado na decisão da ADI 4275.
 Uma das fundamentações ligada à busca pela alteração do prenome e do 
sexo aos transgêneros é o principio constitucional à busca da felicidade, que 

3 PEDRA, Adriano Sant´Ana. A Constituição viva. Poder constituinte permanente e 
cláusulas pétreas na democracia participativa. 2. ed. Rio de Janeiro: 2012, p. 108.
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deriva também da dignidade da pessoa humana que é essência fundante da 
República Federativa do Brasil.
 Assim, após quase dez anos de longa batalha, em 1º de março de 2018, 
o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, dar interpretação ao art. 58 
da Lei 6.015/73 conforme a Constituição Federal e pactos internacionais que 
tratam de direitos fundamentais, de modo a reconhecer aos transgêneros que 
assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da 
realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição 
de prenome e sexo diretamente no registro civil, independendo de ordem judi-
cial.
 No Julgamento, bem lembrou o ministro Celso de Mello que esse é mais 
um passo significativo contra a discriminação e a marginalização de grupos, 
como a comunidade dos transgêneros e ressaltou:

 É imperioso acolher novos valores e consagrar uma nova 
concepção de direito fundada em uma nova visão de mundo, 
superando os desafios impostos pela necessidade de mudança 
de paradigmas em ordem a viabilizar, até mesmo como política 
de Estado, a instauração e a consolidação de uma ordem jurídica 
genuinamente inclusiva.4

 Por consequência, e pautada no compromisso institucional de conferir 
dignidade ao nacional transgênero, caberá ao Registro Civil das Pessoas Na-
turais concretizar a ideologia humanista que norteia os objetivos da República 
Federativa do Brasil e que amparou o Supremo Tribunal Federal na proteção 
da dignidade da pessoa transgênero, de forma a proceder a alteração de seu 
assentamento civil independentemente de ordem judicial e, assim, realizar a 
garantia do reconhecimento social em compasso com sua identidade interior. 

4 STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idCon-
teudo=371085> . Acesso em: 18.jun.2018.
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9
PROCEDIMENTO PARA REGISTRO TARDIO
DE NASCIMENTO

Bruno Bittencourt Bittencourt

Nos moldes do Provimento 28/2013,
do Conselho Nacional de Justiça

 Com o fim de regulamentar o registro tardio de nascimento previsto no 
artigo 46 da Lei 6.015/73, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de sua 
Corregedoria, editou o Provimento 28/2013, cuja publicação e início de sua 
vigência se deu em 06/02/2013.
 Segundo determinou o CNJ, as declarações de nascimento feitas após 
o decurso do prazo descrito no artigo 50, da Lei 6.015/73 – LRP, ou seja, 
15 (quinze) dias ou 60 (sessenta) dias para lugares distantes mais de trinta 
quilômetros da sede do cartório, deverão, obrigatoriamente, seguir os 
mandamentos do Provimento 28, salvo o assento de nascimento de indígena1.
 O registro tardio, por sua própria natureza, possui caráter excepcional, 
sendo contrários à sua índole de prova pré-constituída do início da personalidade 
humana. Por isso recebe tratamento diferenciado, somente podendo ser 
realizado em casos especiais, a fim de garantir cidadania e dignidade ao ser 
humano.
 Para que o registrador possa efetuar a lavratura de um ato nestas 
condições, deve ele se atentar a algumas peculiaridades, como, por exemplo: 
(i) observar a inexistência de registro anterior, tendo em vista que o ato de 
nascimento é único; (ii) observar a regra da territorialidade, de modo que 
o registro deve ser feito na residência fixa do interessado, e na falta, no 
local onde ele se encontrar; (iii) requerimento escrito dirigido ao oficial, 
assinado por duas testemunhas em sua presença ou na presença do preposto 
autorizado; (iv) apresentação das seguintes informações, que deverão constar, 
obrigatoriamente, no requerimento: (a) o dia, mês, ano e lugar do nascimento 

1 Art. 1º, Parágrafo único. O procedimento de registro tardio previsto neste Provimento 
não se aplica para a lavratura de assento de nascimento de indígena no Registro Civil 
das Pessoas Naturais, regulamentado pela Resolução Conjunta nº 03, de 19 de abril de 
2012, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, 
e não afasta a aplicação do previsto no art. 102 da Lei nº 8.069/90.
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e a hora certa, sempre que possível determiná-la; (b) o sexo do registrando; 
(c) seu prenome e seu sobrenome; (d) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver 
acontecido; (e) os prenomes e os sobrenomes, a naturalidade, a profissão dos 
pais e sua residência atual; (f) indicação dos prenomes e os sobrenomes dos 
avós paternos e maternos; (h) fotografia do registrando e, quando possível, sua 
impressão datiloscópica.
 Tais exigências estão contidas no artigo 3º do Provimento, sendo que 
a ausência dos itens “d”, “e”, “f” e “h” não impedirão o registro, desde que 
comprovada a impossibilidade de sua apresentação.
 Quanto às testemunhas, serão admitidas parentes em qualquer grau do 
registrando (art. 422, da LRP), bem como a declaração de parteira tradicional 
ou o profissional da saúde que tenha assistido ao parto. Ademais, uma vez 
firmado o requerimento pelas testemunhas, fica dispensada sua assinatura no 
livro de registro de nascimento.
 Muito embora a observância das regras de registro tardio se inicie após 
o decurso do prazo estabelecido no artigo 50, da LRP, quando o registrando 
contar com menos de 12 (doze) anos de idade ficará dispensado o requerimento 
escrito e o comparecimento das duas testemunhas, desde que seja apresentada a 
Declaração de Nascido Vivo – DNV, devidamente preenchida por profissional 
da saúde ou parteira tradicional.
 Caso a declaração se refira a pessoa com mais de 12 (doze) anos de idade, 
o procedimento será diferenciado, promovendo o oficial entrevista às duas 
testemunhas, ao registrando e, conforme o caso, ao seu representante legal, 
a fim de verificar a autenticidade das informações e inexistência de fraude no 
registro.
 O próprio Provimento, em seu artigo 4º, já fornece elementos básicos 
para a entrevista, exigindo que o oficial ou seu preposto verifique algumas 
informações básicas a respeito do registrando, observando se ele (i) consegue 
expressar o idioma nacional; (ii) se é conhecedor da localidade onde diz viver; 
(iii) se a idade e informações passadas pelas testemunhas são compatíveis com 
a efetiva ciência dos fatos; (iv) quais escolas frequentou; (v) onde costuma 
buscar atendimento médico; (vi) se o registrando possui outro documento 
de identificação etc. Pode também o registrador exigir a apresentação de 
certidão negativa de registro, emitida pelo cartório do local de nascimento do 
interessado.
 Nestes casos, caberá ao requerente comprovar sua filiação ou então o seu 
estabelecimento dependerá de anuência dos pais declarados pelo registrando. 
Assim observa Luiz Guilherme Loureiro: “Do contrário, estariam abertas 
as portas para fraudes, com o estabelecimento de vínculos de paternidade 
inexistentes com sérias repercussões no campo do direito de família e 
sucessões. Simples afirmativas do interessado ou de testemunhas não servem 

2 Art. 42. A testemunha para os assentos de registro deve satisfazer às condições exigi-
das pela lei civil, sendo admitido o parente, em qualquer grau, do registrado.
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para comprovar a paternidade, pois seria equivalente a possibilitar que o 
próprio interessado criasse uma situação de estado de família acomodada a 
seus interesses”.
 Caso o registrando conte com menos de 03 (três) anos de idade e tenha 
nascido sem assistência de profissional da saúde ou parteira tradicional, a DNV 
será preenchida pelo próprio oficial, que lavrará o assento com a assinatura do 
declarante.
 O procedimento descrito no parágrafo acima deverá ser comunicado ao 
Ministério Público no prazo de 05 (cinco) dias e levado a conhecimento do 
declarante no momento do registro. A comunicação feita ao órgão ministerial 
conterá, obrigatoriamente, os dados da criança, dos pais e o endereço onde 
ocorreu o nascimento.
 Uma vez verificado a duplicidade de assento de nascimento para a 
mesma pessoa, decorrente de registro tardio, o assento mais novo deverá 
ser cancelado, a requerimento do Ministério Público, qualquer interessado 
ou de ofício pelo juiz dos registros públicos, devendo tal fato ser levado a 
conhecimento do atingido. Para tanto, deve o oficial transpor para o assento 
anterior todas as anotações e averbações que não forem incompatíveis, bem 
como promover a retificação de eventuais outros assentos do registro civil 
abertos com fundamento no registro cancelado, para que passem a identificar 
corretamente a pessoa a que se referem.
 Vale lembrar que a Lei 11.790/08 introduziu alterações no artigo 46, da 
LRP, eliminando a o despacho do juiz do procedimento, ficando a avaliação do 
declarado sob responsabilidade do registrador.
 Observa-se que o Provimento preocupou-se a todo tempo em resguardar 
a veracidade das informações transmitidas ao oficial, tudo como forma de 
evitar a duplicidade de registro ou eventuais interesses fraudulentos. Caso o 
oficial suspeite de falsidade nas declarações, poderá exigir maiores provas 
que fundamente o pedido. Persistindo a suspeita, o procedimento deverá ser 
encaminhado à Vara de Registros Públicos, onde houver, o qual poderá ordenar 
a realização do registro ou exigir justificação ou prova idônea, sem prejuízo 
das providências criminais cabíveis.
 Finalizado o procedimento com a colheita das informações necessárias, 
será anotado no próprio requerimento o número do assento lavrado, livro, 
folha e data, bem como será providenciado o seu arquivamento em pasta 
própria, juntamente com os termos de declarações colhidas e as demais provas 
apresentadas.
 Recomendamos que o registrador, ao se deparar com algum requerimento 
de registro tardio, faça atenta leitura do Provimento 28 (publicado na Revista 
Sinoreg-ES de Fevereiro de 2013 – Ano 5, nº 46)*, servindo o presente estudo 
como forma de auxílio na lavratura do ato.

* Este material pode ser encontrado em www.sinoreg-es.org.br.
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10
RCPN – AME-O OU DEIXE-O

Jeferson Miranda 

 “O velejador pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, 
o realista ajusta as velas para o barco navegar.”
 Vez por outra, observamos alguns colegas delegatários do registro civil 
das pessoas naturais reclamando do próprio serviço que exerce, principalmente 
no que diz respeito à baixa remuneração dos atos e a grande quantidade de 
gratuidades existentes no cotidiano da serventia, cuja característica da 
especialidade lhe rendeu a alcunha de “primo pobre” dos cartórios. Tem 
razão, mas, por mais deficitário que seja, a maioria não quer renunciar á essa 
especialidade.
 Francamente e sem ofensas às mentes contrárias, pensamos que esse 
olhar menos avisado reflete a realidade atual, em parte. Dizemos hoje, porque 
antes não recebíamos e nem tínhamos agregado alguns outros serviços 
que prestamos aos cidadãos como, por exemplo, a expedição de certidões 
eletrônicas de interdição e tutelas – CIT, cujos emolumentos são creditados 
em nossa conta pelo SINOREG-ES no dia 10 de cada mês; o ressarcimento dos 
atos gratuitos praticadas durante o mês, ressarcidos pelo FARPEN no dia 20; 
maior quantidade de segundas vias com a criação da CRC nacional e também 
creditados em nossa conta durante o mês. Além é claro, das demandas de 
balcão.
 Infelizmente, o fundo de ressarcimento aos registradores de pessoas 
naturais – FARPEN encontra-se deficitário, não permitindo o ressarcimento 
integral dos emolumentos pelos atos gratuitos praticados, urgindo, portanto, 
que órgãos públicos, notadamente o Poder Judiciário tenha mais critérios 
para a concessão de benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como os 
demais órgãos como Ministério Público, Defensoria Pública, prefeituras etc.
 O substancial aumento das gratuidades impostas pela chamada assistência 
judiciária, pedidos de casamentos gratuitos, muitos sem fundamentos que 
justifique o ressarcimento, agrava a situação do já fragilizado registrador civil.
 Entretanto, não devemos nos abater por tais circunstâncias, já que nosso 
horizonte é imenso e nossa importância maior ainda como guardiões da 
cidadania.
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 As lideranças nacionais têm se esforçado para agregar serviços ao RCPN, 
especialidade com maior capilaridade e credibilidade de serviço público 
delegado existente no Brasil  Maior exemplo disso foi a aprovação da Lei nº 
13.484/17 que transforma o registro Civil em Ofício da Cidadania, infelizmente 
hoje suspenso por força de liminar concedida pelo ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, mas que, em caso de reversão, dará ânimo inovador aos 
combalidos registradores civis das pessoas naturais.
 Não obstante as dificuldades de manutenção do serviço e a precariedade 
de emolumentos, neste Estado, quase todo RCPN tem o anexo de tabelionato 
de notas, o que permite auferir melhores rendimentos, proporcionando assim 
uma melhor prestação de serviço à comunidade e dignidade ao delegatário.
 Feitas essas breves observações, permita-me citar o famoso adágio 
popular que nos leva a uma reflexão: “o velejador pessimista reclama do vento, 
o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas para o barco navegar” 
e ainda o poema cantado por Paulinho da Viola, que tem o sugestivo título de 
ARGUMENTO:  “sem preconceito ou mania de passado, sem querer ficar ao 
lado de quem não quer navegar, faça como o velho marinheiro, que durante o 
nevoeiro, leva o barco devagar.”
 Dito isso, podemos afirmar convictos, estamos em momento de ventos 
contrários, mas que não param de soprar. A escolha é sua registrador civil, deixe 
as velas como estão e se verá à deriva ou ajuste-as e navegue pelas possibilidades 
que se abrem a cada dia. Seja proativo, inove, motive-se, reinvente-se e lembre-
se que o horizonte é infinito e alcança-lo é uma mera questão de persistência, 
inteligência, força, foco e fé.
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11
RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE

SÓCIOAFETIVA EM CARTÓRIOS,
MAIS AMOR E MENOS BUROCRACIA

Caio Gianordoli Ivanov

 Primeiramente, antes de falar da paternidade socioafetiva é importante 
compreender o universo que envolve o Direito de Família. Temos que este é 
um conjunto de disposições legais de ordem privada e/ou social que regulam 
as relações jurídicas pessoais cíveis e patrimoniais de pessoas unidas pelo 
parentesco, pelo matrimônio, pela união estável, ou por outros meios 
de constituição de família. Destacam-se ainda os institutos da tutela e da 
curatela.
 No passado o conceito de família era visto exclusivamente como 
a união do homem e da mulher com o objetivo de procriarem, visando dar 
continuidade da espécie humana. Por vezes, a individualidade sobrevalia 
aos demais interesses do lar. Entretanto, essa concepção caiu em desuso nos 
últimos anos, as mudanças culturais foram acontecendo na medida em que as 
relações familiares sofreram transformações significativas.
 A Constituição Federal de 1988 teve um papel importante nesse cenário, 
uma vez que buscou exaltar e proteger os direitos humanos, afastando a alta 
incidência de discriminações e preconceitos das mais diversas espécies que 
sempre existiram. Tal fato, não só deu um novo rosto ao conceito de família, 
mas foi além do mero casamento e instituiu a entidade familiar como aquela 
em que há o envolvimento de vínculos afetivos, conforme previsto em seu art. 
227, §6º.
 Por sua vez, o artigo 1.593 do Código Civil, com respaldo da norma 
constitucional, revela que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte 
de consanguinidade ou outra origem”, do qual se depreende aquele parentesco 
oriundo de reprodução assistida ou do vínculo socioafetivo. Assim, temos 
que o vínculo poderá avigorar-se nos mais diversos núcleos familiares que 
compõem a sociedade.
 Avançando no tema, em novembro de 2017, o Conselho Nacional de 
Justiça botou uma pá de cal em cima de qualquer visão intolerante ou de 
rejeição aos novos paradigmas das relações familiares. Com a publicação 
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do Provimento nº 63, permitiu-se aos cidadãos brasileiros realizarem o 
reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de 
pessoa de qualquer idade, de forma unilateral e não implicará o registro de 
mais de dois pais e de duas mães no registro.
 Ou seja, aquele que possui um vínculo afetivo com determinada pessoa, 
seja pelo tempo de convivência, que não sendo parente consanguíneo, poderá 
declarar-se como pai ou mãe socioafetivo de outrem. O maior exemplo disso 
é o caso de famílias constituídas por pais divorciados, separados e/ou pais 
solteiros com filhos que passam a conviver com um novo companheiro. 
 O procedimento é simples, tendo em vista que o reconhecimento 
voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva de pessoa de qualquer 
idade poderá ser feito diretamente perante um oficial de registro civil, por meio 
de um requerimento administrativo, independente de autorização judicial.
 Para tanto, o ato normativo veda qualquer restrição em relação ao estado 
civil do interessado, exigindo apenas que o interessado tenha a idade mínima 
de 18 (dezoito) anos, haja diferença de, no mínimo, 16 (dezesseis) anos entre 
o interessado e o filho a ser reconhecido, e não haja vínculo de parentesco 
biológico entre as partes. 
 É importante ainda, que se verifique eventual incompatibilidade com 
o Estatuto da Criança e do Adolescente nos casos em que o procedimento é 
relativo à adoção. Se o filho for maior de doze anos, o reconhecimento da 
paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá seu consentimento, conforme 
previsto no artigo 11, § 4º do Provimento nº 63. 
 A coleta da anuência tanto do pai quanto da mãe e do filho maior de doze 
anos deverá ser feita pessoalmente junto o oficial ou escrevente autorizado. Na 
falta da mãe ou do pai do menor, na impossibilidade de manifestação válida 
destes ou do filho, quando exigido, o caso será apresentado ao juiz competente 
nos termos da legislação local.
 Imprescindível frisar que essa nova relação familiar estabelece também 
o vínculo com direitos e deveres iguais àqueles existentes na paternidade “de 
sangue”, na medida em que os pais socioafetivos ficam sujeitos ao exercício do 
poder familiar em sua plenitude, aqui entendidos como os direitos à educação, 
criação e alimentação, assim como a incidência dos direitos sucessórios, a 
exemplo de eventual herança.
 Depois de reconhecida a socioafetividade, o ato é irrevogável, com 
exceção dos vícios de consentimentos que possam existir.
 O Provimento nº 63 do CNJ, portanto, se apresenta como medida salutar 
em consonância aos novos paradigmas do Direito de Família, reascendendo 
a chama do amor e do afeto como a base primordial do ente familiar, 
acompanhando o avanço da autonomia da esfera privada, concedendo maior 
liberdade aos interesses dos cidadãos e diminuindo a burocracia existente nos 
procedimentos extrajudiciais.
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1
A DISPENSA DA CERTIDÃO NA VENDA

DE IMÓVEIS RURAIS

Rodrigo Reis Cyrino

 É muito comum os Cartórios de Registro de Imóveis negarem o registro 
de escrituras públicas de compra e venda que tratem de imóveis rurais, quando 
há a menção pelo Tabelião de Notas da dispensa pelas partes da apresentação 
das certidões fiscais estaduais, em nome do vendedor pessoa física.
 Os registradores imobiliários, muitas vezes, se utilizam do argumento 
inserido em muitos Códigos de Normas dos Estados, que prevêem a seguinte 
disposição: “é vedada a dispensa da apresentação das certidões fiscais quando 
se tratar de imóveis rurais”.
 Ocorre que, a melhor interpretação para tal disposição é que esta exige 
tão somente a apresentação das certidões negativas referentes ao imóvel em si 
(obrigação propter rem), atinente à Certidão Negativa de débitos relativos ao 
Imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), e não as certidões fiscais 
referentes à pessoa física do vendedor.
 As obrigações propter rem são aquelas que recaem sobre uma pessoa em 
razão da sua qualidade de proprietário ou de titular de um direito real sobre um 
bem, sendo que tais obrigações não podem ser transferidas para terceiros em se 
tratando exclusivamente de imóvel rural, pois o ITR deve estar quitado, sendo 
esta a ratio legis daquelas previsões de impossibilidade de dispensa.
 Ao contrário, em se tratando de imóveis urbanos, e para a lavratura de 
escritura pública, a Certidão negativa de débitos poderá ser dispensada, caso o 
comprador assuma a responsabilidade pelos débitos existentes com relação ao 
imóvel.
 Além disso, de acordo com o artigo 1º, item III, letra “b”, do Decreto Lei 
nº 93.240/86, as certidões fiscais que devem ser apresentadas referem-se única 
e exclusivamente ao imóvel e não à pessoa, senão vejamos:

 Art 1º Para a lavratura de atos notariais, relativos a 
imóveis, serão apresentados os seguintes documentos e certidões:
 I – os documentos de identificação das partes e das demais 
pessoas que comparecerem na escritura pública, quando 
julgados necessários pelo Tabelião;
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 II – o comprovante do pagamento do Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos, 
quando incidente sobre o ato, ressalvadas as hipóteses em que a 
lei autorize a efetivação do pagamento após a sua lavratura;
 III – as certidões fiscais, assim entendidas:
 a) em relação aos imóveis urbanos, as certidões referentes 
aos tributos que incidam sobre o imóvel, observado o disposto 
no § 2º, deste artigo;
 b) em relação aos imóveis rurais, o Certificado de 
Cadastro emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA, com a prova de quitação do último 
Imposto Territorial Rural lançado ou, quando o prazo para o 
seu pagamento ainda não tenha vencido, do Imposto Territorial 
Rural correspondente ao exercício imediatamente anterior;

 
 Ademais, a Certidão negativa estadual está relacionada  à pessoa 
do vendedor como pessoa física, o que não impede a dispensa, até mesmo 
pela ausência de prejuízo ao fisco, porque o comprador no ato da escritura,  
assume toda e quaisquer responsabilidades que porventura venham a existir 
futuramente.
 Nessa toada, a Vara de Registros Públicos da cidade de Vitória, Estado 
do Espírito Santo, já julgou caso semelhante ao tema aqui tratado, conforme 
publicado no site do Sinoreg – Sindicato dos Notários e Registradores (http://
www.sinoreg-es.org.br/informativo_det.php?campo_boletim_id=347), nos 
seguintes termos:

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL 
DISPENSA EM TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL

PROCESSO N. 024.020.097.598
REQUERENTE ROSTAND REINE CASTELLO

SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA

SENTENÇA

FULANO DE TAL, devidamente qualificado nos autos acima, suscitou a 
presente dúvida, a requerimento de ORLANDO DE TAL e sua esposa REGINA 
DE TAL e CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, lavrado no 
Cartório do 1º Oficio de Notas desta capital, no livro 0994, fls. 127/132, alegando 
que não fora apresentada Certidão Negativa Estadual. O Oficial alegou que o 
imóvel não está livre e desembaraçado e que a Lei N. 7.433/85, regulamentada 
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pelo decreto n. 93240/86 não exige textualmente as certidões negativas de 
débito, entretanto, faz referência aos demais documentos exigidos por lei. E o 
artigo 1.137. do Código Civil obriga a transcrição das certidões e seu parágrafo 
único exonera o imóvel e isenta o adquirente de toda a responsabilidade. 
Finaliza informando que a Associação dos registradores de Pessoas Naturais do 
Estado do Espírito Santo, ARPEN-ES, hoje SINOREG-ES, formulou pedido à 
Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado para regulamentasse, mediante ato, 
assunto, e tal pedido foi indeferido. Com a inicial os documentos de fls. 05/29. 
O douto representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao 
registro do documento e, conseqüentemente, pela improcedência da dúvida. 
Este é, em síntese, o relatório. DECIDO. Rendo minhas homenagens ao zeloso 
Oficial registrador, pela dedicação ao serviço registral, entretanto, no caso em 
tela, a exigência manifestada não tem suporte legal. Quanto ao indeferimento 
do pedido da ARPEN-ES pela Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado 
não se aplica ao caso, visto que foi baseado no Art. 155, da Constituição 
Federal reconhecendo ao Estado o direito de tributar sobre transmissão causa 
mortis e doação. O documento sub júdice é escritura pública de compra e 
venda.  Realmente o Código Civil de 1916, art. 1.137, exigia a transcrição 
das certidões negativas, mas entrava em choque com o art. 677 do mesmo 
diploma legal. Por isso a Lei nº 7.433/85. Hoje o novo Código Civil silencia a 
respeito. O que comprova sua desnecessidade. O importante é que o comprador 
esteja ciente de que não foi apresentada certidão negativa. Em conseqüência 
ele passa a ser o responsável por débito do imóvel adquirido. Também, por 
que somente a certidão negativa estadual? O imposto de transmissão é devido 
ao município. Existe o imposto sobre o lucro imobiliário em favor da União. 
Por outro lado a certidão ou sua falta não está prevista na Lei dos Registros 
Públicos como documento de ser registrado ou averbado e onerar o imóvel 
matriculado. Portanto, uma criação do requerido. Desde que o comprador ficou 
ciente da não apresentação de certidões, ele passou a ser responsável até o 
valor do contrato de quaisquer débitos sobre o referido imóvel, uma garantia 
maior em favor do possível credor, que tem vários poderes para valer seus 
direitos. A certidão negativa é expedida com validade de 90 dias e é reservado 
à Fazenda o direito de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas. Mas, como 
cobrar do vendedor, dívida apurada após a venda se ele apresentou certidão 
negativa e não tenha outro bem a garantir uma execução? Com um novo 
responsável (o comprador) a garantia só desaparece com a prescrição. Por isso 
que a inexistência da certidão deve ser mencionada no registro, não para onerar 
o imóvel, mas para que o possível credor possa se certificar quem seja o co-
obrigado. Isto posto e considerando tudo mais que consta dos autos, princípios 
de direito atinentes à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a Dúvida e, em 
conseqüência, determinar o registro da escritura mencionada sem a exigência 
de apresentação de certidão negativa. P.R.I.Transitada em julgado expeça-
se o competente mandado e arquive-se com cautelas de estilo.Vitória, 14 de 
fevereiro de 2003. Benício Ferrari - Juiz de Direito Titular da Vara Privativa 
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dos Registros Públicos do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, de Entrância 
Especial.

 Assim, em uma análise também à Lei nº 7433/85, que estabelece os 
requisitos para a lavratura de escrituras públicas, não há qualquer previsão 
na legislação que obrigue a apresentação da certidão negativa estadual pelo 
vendedor pessoa física, em se tratando de escritura de compra e venda de 
imóvel rural, mas tão somente a apresentação do Imposto territorial rural 
– ITR, devidamente quitado, não havendo qualquer óbice na dispensa da 
certidão negativa estadual na escritura pública de compra e venda, devendo os 
Cartórios de Imóveis procederem o imediato registro de tais títulos. 
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Rodrigo Reis Cyrino

2
A ESCRITURA DA EMPRESA EXTINTA

Rodrigo Reis Cyrino

 Muitos tabeliães de notas não sabem como proceder na lavratura 
de uma escritura pública de compra e venda de um imóvel, em que figura 
como outorgante vendedora uma Empresa extinta, mormente em razão da 
obrigatoriedade de lançamento no texto do ato notarial, das certidões negativas 
federais, previdenciárias, estaduais e municipais, que, neste caso, não estão 
sendo mais emitidas.
 Tal fato se verifica quando a Empresa foi extinta com a utilização do 
seguinte termo verificado no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ: 
“Enc. Liq. Voluntária”, que significa um tipo de encerramento por liquidação 
voluntária, ou seja, a sua extinção voluntária (opção utilizada quando se solicita 
a baixa do CNPJ da Empresa na Receita Federal do Brasil, estando a mesma já 
encerrada e com a situação cadastral baixada).
 Nesses casos, com a baixa do CNPJ da Empresa, não é possível que 
sejam emitidas as certidões negativas federais, previdenciárias, estaduais e 
municipais, o que em tese, impediria a lavratura da escritura pública de compra 
e venda para o novo proprietário do imóvel.
 Nessa toada, muitos entendem que é imperiosa a concessão de autorização 
judicial, por meio de alvará, para que a serventia possa lavrar tais escrituras, 
com a dispensa das certidões negativas da Empresa extinta, mesmo que as 
mesmas já tenham sido devidamente apresentadas no ato do pedido de baixa e 
arquivadas nos órgãos próprios federais e estaduais.
 No entanto, a autorização judicial nesses casos pode ser dispensada, haja 
vista a presunção de que as certidões negativas foram exigidas no momento da 
extinção formal da sociedade na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas 
jurídicas.
 Sobre a matéria, a Lei nº 7.433/85 dispõe no artigo 1º e parágrafos:

 Art 1º – Na lavratura de atos notariais, inclusive os 
relativos a imóveis, além dos documentos de identificação 
das partes, somente serão apresentados os documentos 
expressamente determinados nesta Lei.



126

 § 1º – O disposto nesta Lei se estende, onde couber, ao 
instrumento particular a que se refere o art. 61, da Lei nº 4.380, 
de 21 de agosto de 1964, modificada pela Lei nº 5.049, de 29 de 
Junho de 1966.
 § 2º – O Tabelião consignará no ato notarial, a 
apresentação do documento comprobatório do pagamento do 
Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais, feitos 
ajuizados, e ônus reais, ficando dispensada sua transcrição.
 § 3º – Obriga-se o Tabelião a manter, em Cartório, os 
documentos e certidões de que trata o parágrafo anterior, no 
original ou em cópias autenticadas.

 Conforme se vê acima, a regra é a obrigatoriedade do Tabelião consignar 
no ato notarial a apresentação dos documentos comprobatórios referentes a 
quitação do imposto de transmissão inter vivos – ITBI, as certidões fiscais, 
feitos ajuizados e ônus reais.
 Ocorre que, o artigo 25, inciso I e §5º, bem como, a relação de 
impedimentos à baixa, prevista no artigo 26, caput e seus incisos, todos da 
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.183 de agosto de 2011 
estabelece que:

 Art. 25 – A baixa da inscrição no CNPJ, da entidade ou 
do estabelecimento filial, deve ser solicitada até o 5º (quinto) 
dia útil do segundo mês subsequente ao da ocorrência de sua 
extinção, nas seguintes situações, conforme o caso:
 I – encerramento da liquidação voluntária, judicial ou 
extrajudicial, ou do processo de falência;
 (…)
 § 5º – Deferida a baixa da inscrição, a RFB disponibiliza 
em seu sítio na Internet, no endereço citado no caput do art. 13, 
a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, conforme modelo 
constante do Anexo IV a esta Instrução Normativa.

 Art. 26. Impede a baixa da inscrição da entidade no 
CNPJ: 
 I – existência de débito tributário exigível, inclusive 
contribuição previdenciária, ou com exigibilidade suspensa; 
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.210, de 16 
de novembro de 2011)
 II – omissão quanto à entrega, em caso de obrigatoriedade, 
da:
 a) Declaração de Informações Econômico-Fiscais da 
Pessoa Jurídica (DIPJ);
 b) Declaração Anual do Simples Nacional (DASN);
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 c) Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) –
Simples;
 d) Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) - 
Inativa;
 e) Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 
(DCTF);
 f) Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte 
(Dirf);
 g) Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural (DITR); ou
 h) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP);
 III – estar na situação cadastral suspensa, nas hipóteses 
dos incisos IV e V do art. 36, ou inapta, na hipótese do inciso III 
do art. 37;
 IV – estar sob procedimento fiscal, com processo 
administrativo que implique apuração de crédito tributário 
ou sob procedimento administrativo de exclusão do Simples, 
regime tributário de que trata a Lei nº 9.317, de 1996, ou do 
Simples Nacional em andamento na RFB ou em qualquer dos 
órgãos convenentes;
 V – existência de obra de construção civil não regularizada 
na RFB; ou
 VI – não atendimento das demais condições restritivas 
estabelecidas em convênio com a RFB.

 Ante tais considerações, tais legislações permitem concluir que a Certidão 
de Baixa de Inscrição no CNPJ, emitida pela Receita Federal do Brasil, 
é suficiente para demonstrar que não consta em aberto débitos tributários 
federais, previdenciários ou estaduais da Empresa extinta, até porque, um dos 
impedimentos para à concessão da baixa é a existência dos referidos débitos 
em modo ativo ou com a sua exigibilidade suspensa, não sendo cabível que 
os imóveis da Empresa extinta fiquem inalienáveis ou irregistráveis em razão 
de sua extinção, o que pode ser mencionado de plano na escritura pública 
de compra e venda pelo Tabelião de notas, dando ciência ao comprador de 
tal situação, o que no nosso entender não impede o registro imobiliário, até 
mesmo porque todas as certidões fiscais foram devidamente apresentadas no 
ato do pedido de baixa da Empresa extinta e arquivadas nos órgãos próprios, 
sendo, na época, observadas todas as formalidades legais.
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3
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Bruno Bittencourt Bittencourt

Segundo as regras da Corregedoria de Justiça do
Espírito Santo

 Um dos atos mais praticados nos cartórios de notas é a autenticação de 
documentos. Ainda assim, apesar de corriqueira sua prática, diversas são as 
particularidades que permeiam o ato.
 Apesar de parecer simples, as consequências de uma autenticação feita 
de forma irregular podem ser extremamente prejudiciais ao tabelião de notas, 
motivo pelo qual é de muita valia a obediência às normas da Corregedoria Geral 
da Justiça e atenção redobrada na vistoria e perícia dos documentos apresentados.
 O artigo 7º, inciso V, da Lei 8.935/94 atribui ao tabelião de notas 
competência exclusiva para autenticar cópias, sem, no entanto, ditar normas 
para que o ato seja praticado. Assim, o cada estado federado regula a 
autenticação via Corregedora Geral.
 No Espírito Santo, a regulamentação está prevista nos artigos 677 a 684 
do Código de Normas, além de outras regulamentações esparsas advindas de 
provimentos diversos.
 Como é cediço, as autenticações só poderão ser feitas mediante 
a apresentação do documento original que se pretende reproduzir. É 
expressamente vedada a utilização de outra cópia para fins de autenticação, 
salvo, neste último caso, se esta cópia houver sido autenticada pela própria 
serventia (art. 677, CN).
 A exceção de que trata o parágrafo antecedente tem fundamento na 
possibilidade de verificação dos itens de segurança que deve revestir o ato, ou 
seja, sendo a autenticação feita dentro da própria serventia, poderá o tabelião 
ou o preposto conferir com exatidão a assinatura daquele que lavrou o ato 
anterior, bem como conferir as etiquetas utilizadas e etc. Esta se mostra uma 
forma de desburocratização sem, no entanto, diminuir a segurança.
 Os documentos a que se pretende autenticar deverão ser minuciosamente 
“periciados” pela serventia. Os tabeliães não deverão ater-se somente à mera 
conferência dos textos ou ao aspecto morfológico da escrita, mas verificar, 
com cautela, se os documentos copiados contêm rasuras ou quaisquer outros 
defeitos. Nestes casos o ato poderá ser praticado, porém com as respectivas 
ressalvas na autenticação.
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 O notário deve ter cuidado ao autenticar documentos como a identidade, 
por exemplo. A cédula é composta por diversos itens de segurança, como 
impressão em alto relevo, fibras luminescentes, fibras coloridas, impressão 
luminescente, dentre outros.
 Luiz Guilherme Loureiro, em seu livro Registros Públicos – Teoria 
e Prática, assevera que não seria possível a autenticação de documento 
de identidade replastificado: “Os sinais que garantem a autenticidade do 
documento, como a gramatura do papel, a presença de marca d’água ou 
outro item de segurança, se a fotografia não foi trocada ou o texto adulterado. 
Em nenhuma hipótese poder-se-á tirar cópia autenticada de documento 
replastificado, uma vez que a cobertura plástica torna impossível o exame 
acima citado”.
 O Código de Normas do Espírito Santo é omisso neste sentido, no 
entanto, deve o tabelião se ater a estas regras de segurança e caso haja fundada 
suspeita de fraude deverá recusar a autenticação do documento e comunicar, 
de imediato, à autoridade policial (art. 678, §3º do CN).
 As reproduções reprográficas de outra reprodução reprográfica não 
poderão ser autenticadas, salvo se revestidas de pública forma. Esta restrição, 
no entanto, não abarca aquelas emanadas e certificadas por autoridade 
ou repartição pública, como por exemplo, as cartas de ordem, sentenças, 
arrematação, adjudicação, formais de partilha e certidões da junta comercial, 
sendo que aquelas provenientes de outras comarcas somente serão autenticadas 
se nelas estiver reconhecida a firma do signatário.
 Sempre que possível as autenticações serão realizadas na frente 
(anverso) do documento, sendo que para cada reprodução corresponderá a um 
instrumento de autenticação, ou seja, será utilizado um selo para cada face de 
documento autenticado.
 A Corregedoria da Justiça do Espírito Santo, ao regulamentar a implantação 
do selo físico, dispôs neste sentido no artigo 1º, §1º, “e” do Provimento 
026/2005: “pela autenticação de cópia, frente e verso de documentos de 
identidade, título de eleitor, cartão de identificação do contribuinte ou outros 
assemelhados serão aplicados dois Selos de Fiscalização”.
 Vale salientar que os espaços em branco nas folhas em que constar a 
autenticação deverão ser inutilizados. É usual que se utilize, por exemplo, o 
carimbo “Em Branco” no verso do documento para evitar que seja impresso 
qualquer outra informação, dificultando assim a ação de possíveis fraudários.
 Também será permitida a autenticação reprográfica ou eletrônica 
de documentos contábeis ou fiscais de empresas, desde que assinados 
eletronicamente, conforme a Norma Brasileira de Contabilidade aprovada pela 
Resolução nº 1.020/200538 e titulação NBC-T 2.8.

38 Esta norma estabelece critérios e procedimentos para a escrituração contábil em forma 
eletrônica e a sua certificação digital, sua validação perante terceiros, manutenção dos 
arquivos e responsabilidade de contabilista.
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 O procedimento para tanto é ditado pelos §§ 1º e 2º do artigo 684 do 
Código de Normas, de modo que “os documentos digitalizados devem 
ser assinados pela pessoa física ou jurídica responsável pelo processo de 
digitalização, pelo contabilista responsável e pelo empresário ou sociedade 
empresária que utilizarão certificado digital expedido por entidade devidamente 
credenciada pela ICP – Brasil”, e que deverão, posteriormente ser apresentados 
ao Tabelionato para autenticação.
 Portanto, deve o titular da serventia de notas ater-se às regulamentações 
do Código de Normas, observando sempre recomendações de segurança, 
conferindo o teor das informações contidas nos documentos, sua gramatura e, 
principalmente recusar a prática do ato caso haja fundada suspeita de fraude.

 Cópia autenticada, desde que o ato 
tenha sido praticado na própria ser-
ventia.

	 Cópia	carbonada	de	notas	fiscais	e/
ou	 certificado	 de	 conhecimento	 de	
transporte de cargas.

 Impressos extraídos da internet com 
certificação	digital.

	 Documentos	contábeis	ou	fiscais	de	
uma empresa, desde que assinados 
eletronicamente.

 Cópia de cópia sob pública forma.

 Cópia simples ou cópia autenticada 
em serventia diversa.

	 Reprodução	xerográfica	de	vias	car-
bonadas de documentos diversos.

 Impressos extraídos da internet.

 Fax.

 Cópia de cópia simples.

 É POSSÍVEL AUTENTICAR NÃO É POSSÍVEL AUTENTICAR
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4
CARTA DE SENTENÇA EXTRAJUDICIAL

Bruno Bittencourt Bittencourt

 Com a proximidade e afinidade existente entre as atividades judiciais 
e extrajudiciais, e com o latente e notório excesso de prazo despendido pelo 
Poder Judiciário para cumprimento de seus deveres, surgiu no meio jurídico 
a chamada desjudicialização, fazendo parte de uma nova gama de ideias com 
o deslocamento de competências, antes exclusiva do poder judicante, para as 
serventias extrajudiciais.
 Pioneira nesta seara, a Lei 11.441/07 desjudicializou as separações, 
divórcios e os inventários facultando sua lavratura pelos tabeliães de notas, 
atividades antes acometidas exclusivamente aos órgãos do serviço judicial. 
E foi por esta mesma linha, também espelhado no sucesso do Provimento 
paulista nº 31/2013, que a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito 
Santo, aprovou o Provimento 57/2013 que “autoriza e disciplina a formação 
extrajudicial de cartas de sentença, a partir dos autos judiciais originais, ou do 
processo judicial eletrônico, pelos tabeliães de notas”.
 Segundo esclareceu o Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça 
de São Paulo, Antônio Carlos Alves Braga Júnior, “A carta de sentença não 
integra, nem completa, nem é requisito de validade da decisão judicial. A carta 
de sentença é mero instrumento, útil ao cumprimento da decisão judicial. 
Trata-se, em verdade, de mero conjunto de cópias autenticadas dos autos 
judiciais sobre as quais se aplicam cautelas para evitar adulteração (supressão, 
acréscimo ou substituição de peças), o que se obtém com a numeração, rubrica, 
termo de abertura e de encerramento, e autuação. Trata-se de um veículo para 
o cumprimento das ordens judiciais, diante da inviabilidade de utilização dos 
autos originais para esse fim. Deve retratar o que se decidiu no processo judicial, 
e permitir a exata compreensão da ordem, de quem seja seu destinatário, e de 
qual seja seu objeto”.
 Bom exemplo de uso das carta de sentença é a transferência de imóvel 
deixado como herança no inventário que é transferido para o beneficiado, isso 
porque não é possível transferir o registro apenas com base na sentença, já que 
o Cartório de Registro de Imóveis exige a apresentação de outros documentos.
 Nestes moldes, o procedimento para extração da carta de sentença 
extrajudicial terá início com a retirada dos autos do processo do cartório 
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judicial, pelo advogado da parte interessada, que o fará mediante carga. 
Recomenda-se que se instrua o pedido ao juiz da causa, de preferência com 
indicação da diligência a ser executada, ou seja, com expresso requerimento de 
retirada do processo para formação da carta de sentença, quando necessário.
 Entregue os autos na serventia extrajudicial com a solicitação do 
interessado, terá o tabelião de notas o prazo de 05 dias para formalização da 
carta, que poderá versar sobre formais de partilha, cartas de adjudicação e 
de arrematação, mandados de registro, de averbação e de retificação e todas 
as demais cartas de sentença cuja eficácia dependa do encaminhamento das 
peças processuais ao destinatário da ordem, nos moldes da regulamentação do 
correspondente serviço judicial.
 De acordo com as orientações do Colégio Notarial do Brasil e ARPEN-
SP, “sugere-se que o usuário preencha um requerimento, indicando quais peças 
deseja autenticar. As folhas indicadas para autenticação deverão ser conferidas 
pelo Tabelião de Notas, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais ou seus 
prepostos autorizados, que deverão confrontá-las com a lista dos documentos 
indicados no provimento, alertando o interessado sobre a necessidade de 
autenticação de documentos essenciais que não foram indicados pelo advogado”.
 Ainda, “o Tabelião de Notas, o Oficial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais ou seus prepostos autorizados deverão conferir as informações 
constantes do requerimento, datando e assinando o protocolo de recebimento 
do processo em meio físico ou acessado em meio digital. Sugere-se que o 
requerimento seja copiado duas vezes (uma via arquivada em pasta própria 
e outra anexada ao processo judicial), entregando-se a via original ao 
usuário”.
 Na formação do instrumento, para assegurar ao executor da ordem ou ao 
destinatário do título não ter havido acréscimo, subtração ou substituição de 
peças, as cópias deverão ser autenticadas e autuadas, com termo de abertura 
e termo de encerramento, numeradas e rubricadas. O termo de abertura 
deverá conter a relação dos documentos autuados, e o termo de encerramento 
informará o número de páginas da carta de sentença, sendo que ambos serão 
considerados como uma única certidão para fins de cobrança de emolumentos.
 Para cada cópia extraída dos autos judiciais deverá o tabelião de notas 
autenticá-la, atendidos os requisitos referentes à prática desse ato, disposta nos 
artigos 677 a 684 do Código de Normas, bem como observar a aposição de selo 
de autenticação e cobrança de emolumentos.
 O processo físico deve ser devolvido para o advogado mediante protocolo. 
Sugere-se que a entrega somente seja feita ao advogado ou pessoa por ele 
nomeada, mediante entrega da via “original” do requerimento, anotando-se a 
data de devolução do processo e assinatura de quem o retirou.
 O procedimento para extração da carta de sentença extrajudicial também 
poderá ser feita a partir de um processo judicial eletrônico, pendente, porém, 
de regulamentação pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Nestes casos, para 
sua formação deverá ser utilizado documento de formato multipágina (um 
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documento com múltiplas páginas), como forma de prevenir subtração, adição 
ou substituição de peças.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

CARTA DE SENTENÇA

 Segundo artigo 7º do Provimento 57/2013, todas as cartas de sentença 
deverão conter os seguintes documentos:

INVENTÁRIO

 Em se tratando de Inventário, sem prejuízo das disposições do artigo 
1.027 do Código de Processo Civil1, o formal de partilha devera conter as 
seguintes peças:

  1 Sentença ou decisão a ser cumprida

 2 Certidão de transcurso de prazo sem interposição de recurso (trânsito 
em julgado), ou certidão de interposição de recurso recebido sem efeito 
suspensivo

 3 Procurações outorgadas pelas partes

 4 Outras peças processuais que se mostrem indispensáveis ou úteis ao 
cumprimento da ordem, ou que tenham sido indicadas pelo interessado

1 Art. 1.027. Passada em julgado a sentença mencionada no artigo antecedente, rece-
berá o herdeiro os bens que Ihe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as 
seguintes peças: I – termo de inventariante e título de herdeiros; II – avaliação dos bens 
que constituíram o quinhão do herdeiro; III – pagamento do quinhão hereditário; IV – 
quitação dos impostos; V – sentença. Parágrafo único. O formal de partilha poderá ser 
substituído por certidão do pagamento do quinhão hereditário, quando este não exceder 
5 (cinco) vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo; caso em que se transcreverá 
nela a sentença de partilha transitada em julgado.

  1 Petição inicial

 2 Decisões que tenham deferido o benefício da assistência judiciária gra-
tuita

 3 Certidão de óbito

 4 Plano de partilha

 5 Termo de renúncia, se houver

 6 Escritura pública de cessão de direitos hereditários, se houver
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SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO

Fontes:

Orientação conjunta CNB-SP e ARPEN-SP, disponível em http://www.cnbsp.
org.br/arquivos/Imagem/Recomendacao%20sobre%20o%20Provimento%20
CG%20n%C2%BA%2031.pdf

 7 Auto de adjudicação, assinado pelas partes e pleo(a)a juiz(a) de direito, 
se houver

 8 Manifestação da Fazenda do Estado do Espírito Santo, pela respectiva 
Procuradoria Geral do Estado, acerca do recolhimento do Imposto Sobre 
Transmissão de Bens Imóveis Causa Mortis e Doações (ITCMD), bem 
sobre eventual doação de bens a terceiros e sobre eventual recebimento 
de quinhões diferenciados entre os herdeiros, nos casos em que não 
tenha havido pagamento da diferença em dinheiro

 9 Manifestação do Município, pela respectiva Procuradoria Geral se for o 
caso, acerca do recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 
Imóveis Inter Vivos, e sobre eventual pagamento em dinheiro da diferen-
ça entre os quinhões dos herdeiros, e sobre a incidência do tributo

 10 Sentença homologatória da partilha

 11 Certidão de transcurso do prazo sem interposição de recurso (trânsito 
em julgado)

 

 1 Petição inicial

 2 Decisões que tenham deferido o benefício da assistência judiciária 
gratuita

 3 Manifestação da Fazenda do Estado do Espírito Santo, pela respec-
tiva Procuradoria Geral do Estado, acerca do recolhimento do Im-
posto Sobre Transmissão de Bens Imóveis Causa Mortis e Doações 
(ITCMD), bem sobre eventual doação de bens a terceiros. e sobre 
eventual recebimento de quinhões diferenciados entre os herdeiros, 
nos casos em que não tenha havido pagamento da diferença em 
dinheiro

 4 Manifestação do Município, pela respectiva Procuradoria Geral se 
for o caso, acerca do recolhimento do Imposto Sobre Transmissão 
de Bens Imóveis Inter Vivos, e sobre eventual pagamento em dinhei-
ro da diferença entre os quinhões dos herdeiros, e sobre a incidência 
do tributo

 5 Sentença homologatória

 6 Certidão de transcurso do prazo sem interposição de recurso (trânsi-
to em julgado)
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“Tabeliães de notas poderão extrair cartas de sentença”, por Colégio Notarial 
do Brasil - Seção São Paulo – em 03/12/2013

Provimento 31/2013, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
São Paulo, disponível em http://www.cnbsp.org.br/Noticias_leiamais.
aspx?NewsID=6265&TipoCategoria=1

Provimento 57/2013, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito 
Santo, disponível em https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/images/PROV_57_a.
pdf.

ILMO. SR. ____________ TABELIÃO DE NOTAS/OFICIAL DE REGISTRO 
CIVIL DE _____________________

Eu, (nome), celular nº ___, e-mail: ____________, portador da carteira da OAB/ES 
nº _________, venho solicitar a extração da CARTA DE SENTENÇA do processo 
nº _____, da __ Vara de __________, autor ____________________.

Autorizo o Sr(a).(nome), (nº do documento de identidade), a retirar o processo e a 
Carta de Sentença.

Solicito que a Carta de Sentença seja composta das seguintes folhas do processo:  
___________________________________

(Cidade), (Estado), ____ de ______________ de 2013.

______________________________________
(assinatura)

Recebi o processo em _/__/___

______________________________________
Assinatura e carimbo

TABELIAO/OFICIAL Escrevente

Retirei o processo em ___/____/______

______________________________________
Assinatura do advogado
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TERMO DE ENCERRAMENTO

NOME, Tabelião de Notas/Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais de 
_________, na forma da lei,

CERTIFICA, nos termos do artigo 3º, do Provimento 57/2013, da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, que a presente CARTA DE SENTENÇA 
foi extraída dos autos da Ação _________________, processo de número nº ______, 
da ____ Vara _____ da Comarca ______o Estado de ______________ e é composta 
por X (extenso) folha(s), anexa(s) devidamente numeradas e rubricadas.

De tudo dou fé.

(cidade, dia/mês/ano (extenso).
Eu, ___________________________ (nome do escrevente), escrevente, extraí e 
conferi. Eu, ________________________ (nome – tabelião/oficial ou substituto), 
conferi, subscrevo e assino.

__________________________________
(Nome do Tabelião)

TERMO DE ABERTURA

NOME, Tabelião de Notas/Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de 
_____________, na forma da lei,

CERTIFICA, nos termos do artigo 4º do Provimento 57/2013,  da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, que a presente CARTA DE SENTENÇA 
foi extraída dos autos da Ação _______________, processo de número nº ______, 
da ____ Vara _____ da Comarca ______ do Estado de _____________, contém os 
seguintes documentos: _________________.

De tudo dou fé.

CIDADE, DIA/MÊS/ANO (EXTENSO).

Eu, ________________________ (nome do escrevente), escrevente, extraí e conferi.

Eu, ________________________(nome – tabelião/oficial ou substituto), conferi, 
subscrevo e assino.

_____________________________________
Nome do Tabelião ou preposto
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5
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS,
NO INVENTÁRIO ADMINISTRATIVO – 
ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITOS 

HEREDITÁRIOS, CESSÃO DE MEAÇÃO, 
COMPRA E VENDA OU DOAÇÃO DA 

MEAÇÃO?

Jeferson Miranda

 Até a pouco tempo atrás, lavrava, como muitos de meus colegas,  “cessão 
de meação”. Após a resposta do Juiz de Direito, Dr. Júlio César Babilon, ao 
tabelião substituto do Cartório de Registro Civil e Notas do distrito de Boapaba, 
comarca de Colatina, convido aos colegas a rever posicionamentos e enfrentar 
o tema pelos seguintes fundamentos.
 Meação não é herança, mas direito próprio decorrente de condomínio. 
Meação DIFERE de herança. Obedecendo ao comando do art. 1.829 do Código 
Civil o cônjuge NÃO terá direito a herança:
 
 a) se casado com o(a) falecido(a) pelo regime da comunhão universal 

de bens;
 b) se casado(a) com o(a) falecido(a) pelo regime da separação obrigatória 

de bens. Observemos que no regime da separação obrigatória, o(a) 
viúvo(a) não herda bens particulares, mas, pela Súmula 377 do STF 
os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam; 

 c) pelo regime da comunhão parcial de bens, o autor da herança não 
houver deixado bens particulares.

 
 Vê-se então que, quando não há patrimônio ou bens comuns, o cônjuge 
herda e concorre como herdeiro necessário. Quando o cônjuge for só meeiro 
não há que se falar em cessão de direitos hereditários de cônjuge sobrevivente. 
  Assim esclarecido, passemos ao enfrentamento da questão que suscita 
dúvida.  
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 “Antes do inventário todos os bens ficam indisponíveis até a partilha, 
inclusive os do(a) viúvo(a) meeira ou herdeira. O objeto de  cessão na forma 
do art. 1.793 do Código Civil não pode ser uma fração ideal de um imóvel 
específico, individualizado, fracionado, singularizado, mas uma fração ideal 
sobre o monte-mor. Portanto, é possível a viúva “ceder” a totalidade ou fração 
de seus direitos hereditários (sobre o todo) a seus filhos, mas, no seu caso, 
não haverá nenhuma vantagem, pois a escritura pública de cessão de direitos 
hereditários terá que compor o processo de inventário e somente depois da 
homologação da partilha pelo juiz, tal cessão produzirá efeitos no registro 
imobiliário. Pela intenção demonstrada na pergunta, o melhor caminho seria 
iniciar o processo de inventário e, nos autos, doar sua meação aos herdeiros, 
reservando a si o usufruto de um ou mais imóveis. Dessa forma, ao término 
do processo, será feito o registro do formal de partilha e, após isso, o direito 
de cada um dos interessados estará resguardado pela segurança jurídica que 
somente o registro público pode oferecer”. 
 Para melhor entendimento reportemo-nos ao regime de bens.
 
 1ª) Regime da Separação Obrigatória: 
 Art 1641 do CC – Não vai haver meação nem vai haver herança para 
o cônjuge sobrevivente, porque a lei obrigatoriamente impôs o regime da 
separação obrigatória de bens.

 2ª) Regime da separação convencional de bens:
 O casal resolveu\decidiu optar por esse regime, os bens não se comunicam, 
não formam condomínio. Não tem meação, mas vai ter herança. Ex.: “A” e 
“B” se casam, ela, rica e ele, pobre, “A” morrendo, “B” herda juntamente com 
os filhos. Isso acontece para manter o padrão de vida. Se há divórcio, “B” não 
recebe nada. Art. 1687 do CC – Regime da separação convencional. Se seu 
cônjuge é rico, não se divorcie, aguarde a viuvez !!!!! 

 3ª) Regime da Comunhão parcial:
 É o regime mais comum. Existe meação apenas dos bens adquiridos 
onerosamente na constituição/duração do casamento e herança dos bens 
anteriores ao casamento (bens particulares), ou dos bens adquiridos 
gratuitamente (doação, herança do pai – sogro do sobrevivente) durante o 
casamento. 
 Por exemplo: “A” e “B” juntaram patrimônio de 10, mas A antes de casar 
tinha um patrimônio particular de 50,  recebeu depois mais 20 de doação de um 
tio, e de herança 50 do pai dele, sogro de B. Esses são bens particulares de A, 
somando: 120.
 Se “A” e “B” se divorciam, B fica com 5 e A com 5 e mais os seus bens 
particulares de 120. Se A  morre, B recebe 5 de meação (direito próprio) e herda 
com os filhos (direito sucessório) os 120 equivalentes aos bens particulares de 
A.  Estão vendo que se o cônjuge é rico é melhor enviuvar do que se divorciar? 
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 Através de testamento, não se pode excluir o cônjuge, que é herdeiro 
necessário, mas pode-se diminuir o que ele vai receber, no tocante aos bens 
particulares. Art. 1658 e 1659 do CC. Assim, se o casamento está desgastado 
mas A não quer se divorciar, deve testar em favor dos filhos para diminuir 
o quinhão que B vai receber. É por isso que acredito que deve ocorrer um 
aumento no uso dos testamentos pela população. O tempo vai dizer!  

 4ª) Regime da Comunhão Universal:
 Temos a meação de tudo, não precisa herdar nada, porque os bens 
particulares já integram o patrimônio do casal. Art. 1667 do CC.
 – Casal sem descendentes:                    
 Se o casal não tem filhos, o cônjuge sobrevivente herda sempre 
concorrendo com ascendentes (sogro), independentemente do regime de bens, 
isto porque a lei não faz ressalva. (Conferir arts. 1836 e 1844 do CC)

SUCESSÃO DO COMPANHEIRO/CONVIVENTE QUE VIVE EM UNIÃO 
ESTÁVEL

 Companheiro não é herdeiro necessário, ao contrário do cônjuge, por 
isso o  hereditando pode deixar em testamento os seus bens para quem quiser. 
Herdará o companheiro nos termos do art. 1790 do CC – só os bens adquiridos  
onerosamente. Companheiro não herda bens particulares nem bens adquiridos 
gratuitamente  (doação, herança). Inciso IV – Totalidade da herança dos bens 
onerosos, tendo em vista o “caput” do art. 1.790 do CC, pois todos os incisos 
estão sujeitos ao “caput”. Assim se A vivia em união estável e vem a morrer, 
só deixando bens particulares (adquiridos onerosamente antes da união ou 
gratuitamente durante a união), o sobrevivente não ficará com nada. E se A não 
tem parentes, os bens vão para o Município, aplicando-se o.

A CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS NO INVENTÁRIO 
ADMINISTRATIVO 
 
 No artigo A cessão de direitos hereditários no Código Civil brasileiro 
– análise dos arts. 1.793 e seguintes, procuramos enfocar o problema da 
ineficácia da cessão. Rememoremos as suas conclusões:

 1) A cessão de direitos hereditários é aceita, desde que se observe a forma 
prescrita pela lei (escritura pública);
 2) os direitos à sucessão aberta são considerados bem imóvel por dicção 
legal;
 3) a cessão de direitos hereditários é um negócio jurídico que só admite 
interpretação restritiva. Por essa razão, os direitos conferidos ao herdeiro 
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em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer presumem-se não 
abrangidos pela cessão anterior;
 4) individualização de bem componente de acervo hereditário requer 
autorização judicial, a ser promovida pelo inventariante;
 5) O co-herdeiro interessado na cessão de sua quota hereditária a 
estranho deverá oferecê-la primeiramente aos demais co-herdeiros, a fim de 
que exerçam a preferência;
 6) há direito de preferência entre os co-herdeiros. Dessa forma, aquele 
possuidor de quinhão maior – e aqui se inclui o meeiro – tem preferência na 
aquisição da quota sobre os demais;
 7) sendo vários os co-herdeiros interessados na aquisição da quota 
hereditária, entre eles se distribuirá o quinhão cedido;
 8) em se tratando de co-herdeiro casado, indispensável se faz a outorga 
uxória, ou marital, exclusive se casado sob o regime da separação absoluta;
 9) co-herdeiro incapaz depende de procedimento próprio para 
manifestação sobre a preferência na aquisição;
 10) a ineficácia que faz menção a lei é aquela que obsta a produção de 
efeitos jurídicos, ou seja, o cessionário dependerá da aquiescência dos co-
herdeiros para que o negócio surta efeitos.
 11) a preterição da formalidade do alvará é um risco desnecessário, 
atentatório aos princípios de publicidade, autenticidade, segurança e eficácia 
dos negócios jurídicos, insertos no art. 1º da Lei 8.935/94.

 Inicialmente, é preciso dizer que nada obsta a feitura de uma cessão 
de direitos hereditários (e/ou de meação), tanto gratuita, como onerosa, e o 
inventário e partilha (ou adjudicação) juntos, isto é, em uma mesma escritura 
pública.
 Do mesmo modo, não há nada que proíba a lavratura da cessão em uma 
escritura, e o inventário e partilha (ou adjudicação) em outra.
 Por se tratarem de negócios jurídicos distintos, a cobrança dos 
emolumentos (devidos ao tabelião) será feita individualmente, ou seja, um 
emolumento para a cessão, outro para o inventário. Por isso, tanto faz lavrar os 
dois atos em uma mesma escritura ou lavrá-los isoladamente.
 O mesmo raciocínio vale para outros atos, tal como ocorre com a renúncia 
de herança.
 O importante é lavrar a escritura pública de forma concatenada, 
encadeando as idéias de uma maneira que possibilite o entendimento por 
qualquer pessoa, tenha ou não conhecimento jurídico, além de observar as 
determinações legais e normativas.
 Desse modo, devem ser qualificados os comparecentes, observando a 
norma exemplificativa do art. 215 do Código Civil, acrescendo-lhe os dados 
relevantes das partes (pacto antenupcial, data e regime de casamento, o número 
de inscrição do(a) advogado(a) na OAB etc.).
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 O reconhecimento da identidade e capacidade das partes vem logo em 
seguida.
 Depois, passa-se a descrever o autor da herança, a nomeação de 
interessado para resolver pendências do espólio (inventariante), a declaração de 
inexistência de testamento e herdeiros incapazes (10), dos bens que compõem 
o acervo hereditário e da inexistência de dívidas (ou existência, designando 
quem fará os pagamentos, sendo preferencialmente o inventariante).

 1 – a meação do cônjuge supérstite  meeiro(a) não pode ser objeto de 
cessão, porque não integra a herança, a não ser que também seja herdeiro(a) 
( Art. 1.793 CC). Pelo mesmo motivo a meação do cônjuge sobrevivente não 
pode ser objeto de renúncia.
 2 – A meação do cônjuge supérstite – no caso de regime de comunhão 
universal de bens é de sua exclusiva propriedade independentemente da 
abertura da sucessão. O cônjuge era proprietário de sua meação antes da morte 
do outro e continuará sendo depois, pelo mesmo título. Como didaticamente 
explica VENOSA, “[...] ao se examinar uma herança no falecimento de pessoa 
casada, há que se separar do patrimônio comum (portanto, um condomínio) 
o que pertence ao cônjuge sobrevivente, não porque o esposo morreu, mas 
porque aquela porção ideal do patrimônio já lhe pertencia.”.
 3 – Assim, no decorrer do inventário, a liquidação patrimonial somente 
se dará sobre a herança e não sobre a meação do cônjuge sobrevivente. É por 
isto que a cessão de direitos hereditários é aleatória, pois a quantidade do 
patrimônio que caberá ao cessionário só é conhecida após a liquidação e feita a 
partilha, o que não ocorre com a alienação da meação do cônjuge sobrevivente, 
pois a sua propriedade era a mesma antes e depois. A circunstância de existirem 
situações onde o patrimônio de um cônjuge responda pelo débito de outro, não 
tem o condão de tornar a meação do cônjuge sobrevivente um direito aleatório. 
Eis aí uma diferença capital entre o direito de herança e a propriedade da 
meação do cônjuge sobrevivente e que reflete na natureza jurídica do negócio 
de alienação daquele (direito de herança) ou desta (meação).
 4 – É que se a propriedade da meação do cônjuge sobrevivente é 
certa antes da morte do outro cônjuge e continua com essa qualidade após 
o falecimento, a alienação que se fizer será uma doação ou compra e venda, 
ou qualquer outro negócio jurídico intervivos permitido em direito (permuta, 
dação em pagamento, etc), sem a natureza jurídica de uma cessão hereditária, 
em qualquer hipótese, mesmo que eventualmente se rotule erroneamente desta 
forma o instrumento. É por isto que até mesmo a cessão de herança só tem 
essa natureza antes da partilha, já que se realizada após, “o negócio será uma 
alienação de coisa certa e determinada, (caso seja extinto o condomínio), posto 
que conserve o nomem iuris de cessão.”
 5 – Não se apresenta correta, então, a escrituração em notas de uma   
cessão de direito a meação”. Andou bem o legislador, neste ponto, em não 
permitir que assim se faça pela dicção do artigo 1.793, do Código Civil.
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 6 – Mesmo que fosse possível a lavratura de “escritura de cessão de 
meação”, ela não se constitui título registral, por não preencher os requisitos 
básicos ao ato de registro em si, consistentes: a) na necessidade de individuação 
do imóvel para assegurar a continuidade dos registros e (b) no atendimento ao 
princípio da especialidade.
 7 – E a “escritura pública de cessão de meação”, ou mesmo a escritura 
pública de cessão de direitos hereditários, não atendem a tais requisitos, porque, 
conforme já visto, tem como objeto uma área pendentes a divisibilidade (são 
negócios aleatórios), desta forma, não se pode individualizar, singularizar, 
confrontar ou especificar o objeto de registro, sem anuência dos demais co-
herdeiros. Daí decorre a impossibilidade fático-jurídica de uma escritura 
pública de cessão, seja de meação, seja de direitos hereditários, ser título 
apto ao registro imobiliário. (JÚLIO CÉSAR BABILON –Juiz de Direito – 
Colatina/ES)

A CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 
O SINDICATO DOS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL 
DAS PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 
SINOREG/ES, vem tecer as seguintes considerações para a final requerer 
o que segue: 

Sr. Corregedor:

 1. Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, notários 
e registradores eram considerados “serventuários da justiça” e sua 
responsabilidade civil, no exercício da função, era sempre extracontratual, 
respondendo o Estado pelo dano causado a terceiros.

 2. O art. 37, parágrafo 6º da Carta Magna, determinou que a obrigação 
de indenizar é da pessoa jurídica a quem pertencer o agente. O prejudicado 
há que mover a indenização contra a Fazenda Pública respectiva ou contra 
a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, não contra o agente 
causador do dano.

 3. A Constituição de 1988, em seu art. 236,  da Carta Magna, estabeleceu 
que os “serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 
delegação do poder público e em seu § 1º diz: “Lei regulará as atividades, 
disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de 
registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder 
Judiciário”.
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 4 – A regulamentação do citado artigo veio através da Lei Federal nº 
8.935 de 18 de novembro de 1994, e, seu art. 22 é clarividente: “notários e 
oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a 
terceiros, na prática dos atos próprios da serventia, assegurando aos primeiros 
o direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”;
 
 5 – O texto da lei, que não permite interpretação diversa, diz que 
notários e registradores respondem pelos danos que, nesta qualidade, causem 
à terceiros. Não esclarece se há ou não a necessidade de prova de culpa, como 
fazia o artigo 28 da Lei Federal dos Registros Públicos 6.015/73.
 
 6 – O artigo 927 do Código Civil Brasileiro, também determina: “aquele 
que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
 
 7 – A responsabilidade civil existirá sempre quando o notário causar 
dano ao usuário do serviço público delegado, por defeitos formais do ato 
praticado, por deficiente assessoramento, por conduta incorreta, que provoque 
frustração do fim perseguido com a intervenção notarial ou registral – vícios, 
erros, voluntários ou involuntários, culminando com a nulidade absoluta ou 
relativa.
 
 09. Assim, o intuito dessas breves notas é traçar em linhas gerais as 
particularidades concernentes à responsabilidade do registrador civil e a 
particularidade singular do título judicial a que se refere.
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6
CODICILO

Bruno Bittencourt Bittencourt

Breve análise dos artigos 1.881 a 1.885 do Código Civil

 O codicilo, instituto do Direito Civil brasileiro, é a manifestação de 
última vontade realizada por pessoa capaz, apta à leitura e escrita, o qual 
consta disposições sobre assuntos de pouca importância, despesas de pequena 
monta, enterro e legado de pequeno valor econômico.
 Sua etimologia é de origem latina e tem significado de epístola ou 
pequena carta. Era comumente utilizado pelos romanos como diminutivo de 
codex, ou sinônimo de pequeno código.
 Após sua deflagração em diversos países ao redor do mundo, o Brasil 
foi um dos últimos a positivá-lo, apesar de já previsto no Código Civil de 
1916, tendo reprodução quase fidedigna no Código Civil de 2002, o qual foi 
disciplinado em seus artigos 1.881 a 1.885.
 Atento às particularidades de um ato que muito se assemelha ao 
testamento, porém com menor burocracia, o legislador trouxe ao ordenamento 
jurídico o conceito e as exigências legais deste instituto, vejamos:

 Art. 1.881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante 
escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições 
especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta 
a certas e determinadas pessoas, ou, indeterminadamente, aos 
pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou jóias, 
de pouco valor, de seu uso pessoal.

 Com base no dispositivo acima, CARLOS ROBERTO GONÇALVES (p. 
295/296) descreve com erudição sobre o tema, asseverando as possibilidades 
de utilização deste instituto jurídico: “Pode o codicilo ser utilizado pelo 
autor da herança para as seguintes finalidades: a) fazer disposições de última 
vontade sobre seu enterro; b) deixar esmolas de pouca monta; c) legar móveis, 
roupas ou jóias, de pouco valor, de seu uso pessoal (art. 1.881); d) nomear 
e substituir testamenteiros (art. 1.883); e) reabilitar o indigno (art. 1.818); f) 
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destinar verbas para sufrágio de sua alma (1.998); g) reconhecer filho1 havido 
fora do matrimônio, uma vez que o art. 1.609, II, do Código Civil permite tal 
ato por “escrito particular”, sem maiores formalidades.”
 Noutro sentido, não poderá ser objeto codicilar a instituição ou deserdação 
de herdeiros, bem como não é ato próprio para disposições patrimoniais de 
alto valor, podendo, porém, dispor de utensílios domésticos, como televisores, 
refrigeradores, fogões etc., desde que, somados, não compreendam valor 
significativo do acervo hereditário. Bens imóveis, por sua natureza, somente 
mediante testamento poderão ser dispostos.
 Neste diapasão, já há entendimentos no qual as disposições do codicilo 
não poderão exceder a 10% do valor do acervo hereditário. A preocupação 
com a monta do patrimônio disposta no codicilo é também tema de decisão 
do Superior Tribunal de Justiça2 que entende que até mesmos relógio e jóias, 
quando altamente avaliados, estão excluídos das disposições codicilares.
Apesar de adotar um procedimento mais simples e menos solene que o 
testamento, o codicilo é cercado de formalidades e exigências legais, sem as 
quais a manifestação de última vontade torna-se inócua. Conforme 1.881 do 
Código Civil, já transcrito acima, são requisitos de validade do ato:

 j) Capacidade para testar: o autor do codicilo deve ter capacidade 
para testar, nos moldes das exigências do artigo 1.860 e 1.861 do 
Código Civil3;

 k) Forma hológrafa simplificada: a cédula do codicilo deve ser 
totalmente escrita, datada e assinada pelo autor, admitida forma 
mecânica de escrita ou digitação eletrônica;

1 Ressalva-se, nesta hipótese, que determinados autores entendem que o codicilo não 
é meio hábil para reconhecimento de filhos, porém maior parte da doutrina entende de 
maneira diversa, dentre eles, ZENO VELOSO, que, baseado em interpretação “cons-
trutiva, teleológica, humanitária, pois o direito de ter revelada a ascendência biológica 
é substancial, e diz respeito à dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos 
da República Federativa do Brasil (CF, art. 1º, III), assim o “reconhecimento da filiação 
tem que ser incentivado, facilitado, e não dificultado, embaraçado, este é o ponto”.
2 “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CODICILO. VALIDADE SÓ 
PARA BENS DE PEQUENA MONTA. EXIGÊNCIA DE FORMA HOLÓGRAFA. A 
disposição contida no codicilo, que deliberou a respeito de cerca de metade dos bens 
hereditários, é imprestável para fins de equiparação ao testamento, uma vez que ao 
instituto em questão deve se restringir a diminutas questões patrimoniais, tais como 
móveis, roupas ou jóias, não muito valiosas, de uso pessoal, na forma do disposto no 
art. 1.651 do Código Civil de 1916. [...]”. (Processo Ag 885248. Relator(a) Ministro 
ALDIR PASSARINHO JUNIOR. Data da Publicação 05/06/2007).
3 Art. 1.860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tive-
rem pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de dezesseis anos.
Art. 1.861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o 
testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade.
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 l) Capacidade de leitura e escrita: considerando ser o codicilo um ato 
personalíssimo de última vontade e considerando a forma hológrafa, 
deve o seu autor saber e poder escrever. Vale salientar que não se 
admite escrita ou assinatura a rogo no codicilo (alografia);

 m) Data: a data é explicitamente exigida, sendo, pois, requisito 
essencial, sem a qual o documento não tem valor;

 n) Assinatura: a assinatura na cédula codicilar é formalidade ad solem-
nitatem, indispensável, sem a qual o documento equivale a uma minu-
ta ou projeto, sem valor algum como manifestação de última vontade.

 Apesar de o Código Civil dispor expressamente que o codicilo deve ser 
feito por escrito particular, parte da doutrina4 entende que a forma pública 
não é proibida, uma vez que traz maior segurança e garantia ao ato. Ademais, 
a forma cerrada de codicilo é permitida pelo artigo 1.885 do diploma Civil, 
devendo ser aberto do mesmo modo que o testamento cerrado5 e coma a devida 
aprovação do tabelião.
 O nobre jurista PONTES DE MIRANDA entende que, apesar de o código 
exigir a forma hológrafa, quando ele for praticado por tabelião de notas, ou 
seja, por instrumento público ou na modalidade pública cerrada, a holografia 
será mitigada e deverá o oficial exigir as formalidades dos testamentos e, sendo 
nulo, o delegatário poderá responder civil e criminalmente pelo erro.
 É também entendimento pacífico de que o codicilo e o testamento 
podem coexistir, desde que obedecido alguns critérios, prevalecendo, via de 
regra, as disposições testamentárias sobre as codicilares. Nesta esteira de 
raciocínio, o testamento revoga o codicilo naquilo que lhe for contrário ou 
quando houver disposição expressa nesse sentido. O codicilo, por sua vez, 
não possui o condão de revogação do testamento, porém, o codicilo revoga 
outro de mesma espécie.
 Pode ocorrer, no entanto, de o testamento posterior simplesmente 
silenciar a respeito do codicilo, sem fazer qualquer referência sua. Nesse caso, 
sendo modificado ou não tendo confirmado o teor do codicilo anterior, este será 
considerado tacitamente revogado, conforme mandamento do artigo 1.884 do 
Código Civil.
 Por seu turno, a revogação expressa do codicilo ocorrerá sempre que um 
outro codicilo ou testamento posterior fizer menção à sua revogação.
 Não se pode olvidar, entretanto, que um codicilo, escrito dentro dos seus 
limites legais e posterior ao testamento, o derroga no que lhe for contrário. 

4 Pontes de Miranda e Carlos Roberto Gonçalves.
5 Art. 1.875. Falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, que o abrirá e o 
fará registrar, ordenando seja cumprido, se não achar vício externo que o torne eivado 
de nulidade ou suspeito de falsidade.
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ZENO VELOSO e PONTES DE MIRANDA comungam da mesma idéia. A 
título exemplificativo, vejamos:

 “[...] se o codicilo posterior ao testamento regula matéria 
inerente ao seu conteúdo possível (art. 1.881), revoga o que, 
sobre o mesmo assunto, ditava o testamento. Se, por exemplo, 
o testador lega seu relógio de algibeira (de pouco valor) a 
um amigo, e, depois, em codicilo, deixa o mesmo relógio ao 
sobrinho Luiz Augusto, é o sobrinho que fica com o relógio, após 
o decesso do autor da sucessão. O codicilo, nessa parte, porque a 
disposição é compatível, insere-se no seu conteúdo específico, e 
está conforme os limites possíveis, derroga o testamento. Seria 
absurdo, ilógico, no caso, que o relógio coubesse ao amigo e não 
ao sobrinho do de cujus”.(Zeno Veloso, cit., v. 21, p. 155)

 No que toca à existência de codicilo e a lavratura de inventário 
extrajudicial, conforme faculdade da Lei 11.441/2007, poucos autores se 
manifestam a respeito do tema e não há, entretanto, qualquer legislação ou 
normatização infralegal que vede a utilização da via administrativa caso o 
autor da herança tenha deixado codicilo conhecido.
 Neste caso, entendemos possível a utilização da via extrajudicial para 
resolução da partilha, mesmo havendo codicilo, desde que obedecidos os 
requisitos legais aqui já expostos e respeitado a manifestação de última vontade 
de seu subscritor.
 Sobre o tema, JULIANA DA FONSECA BONATES vai mais longe. Para 
ela as razões para impedir a utilização da via extrajudicial não existem quando 
o falecido deixa apenas codicilo, e tampouco quando o testamento não realiza 
partilha alguma, limitando-se à revogação do testamento anterior, à deserdação 
de um herdeiro, ou, ainda, se o conteúdo patrimonial não for economicamente 
relevante: esmolas, funerais, etc.
 Em assim sendo, caso cartório seja procurado para lavrar um codicilo 
público, este deverá ser procedido no Livro de Notas em Geral, com 
emolumentos de escritura sem ou com valor declarado, conforme o caso.
Por se tratar de ato próprio diferente do inventário, não se faz necessária a 
comunicação à Central de Testamento, bem como não há incidência de ITCD 
sobre os bens ali descritos.
 Portanto, as declarações de última vontade descritas no codicilo deverão 
versar sobre bens móveis de pequeno valor, esmolas de pouca monta ou 
disposições não patrimoniais, como enterro, reconhecimento de filhos e etc. 
O codicilo, apesar de pouco utilizado, deve ser respeitado pelos sucessores, 
observado seus requisitos formais de validade e observada a sua possibilidade 
de acesso às vias extrajudiciais.
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7
COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULOS
PELOS CARTÓRIOS

Rodrigo Reis Cyrino

 Neste ano de 2016, o Deputado Estadual Bruno Lamas propôs um projeto 
de lei nº 270/2016, para possibilitar os cartórios extrajudiciais a fazerem a 
comunicação de venda de veículos no momento do reconhecimento de firma. 
Esta medida é extremamente importante e trará um grande ganho para o 
usuário, apesar de entendermos que o projeto ainda precisa ser ajustado em 
alguns aspectos.
 O artigo 1º, do PL 270/2016  estabelece que:
 “Art. 1º – Ficam os cartórios notariais obrigados a comunicar ao Detran-
ES a transferência de propriedade de veículos no ato do reconhecimento das 
firmas do vendedor e do comprador, apostas no Certificado de Registro de 
Veículo – CRV.”
 Sobre a proposta, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
comunicar a venda do veículo é uma obrigação legal do “proprietário 
vendedor” que tem um prazo de até 30 dias para realizá-la. Já o “novo 
proprietário” deve realizar, dentro dos mesmos 30 dias, a transferência do 
veículo junto ao órgão executivo de trânsito do seu Estado. No entanto, durante 
este período, infrações poderão ser cometidas pelo “novo proprietário”, e as 
responsabilidades civil, administrativa e criminal ainda serão solidariamente 
do “proprietário vendedor”.
 Hoje o usuário, após o reconhecimento de firma no Cartório de Notas, 
precisa procurar o DETRAN para realizar tal comunicação, o que traz um 
trabalho a mais para o cidadão e que na maioria das vezes não é feito.
 No entanto, atualmente, no momento do reconhecimento de firma, há 
a possibilidade do próprio Cartório de Notas já efetivar a comunicação da 
venda do veículo ao DETRAN, diretamente na base de dados do Sistema 
RENAVAM, de acordo com o artigo 134, da Lei 9.503 – do Código de 
Trânsito Brasileiro, portaria 288/2009 do DENATRAN e Resolução 
398/2011 do CONTRAN, o que dá mais agilidade, segurança e eficiência 
na alienação do veículo. Desta forma, todas as transações serão realizadas 
de forma imediata, transparente, e segura, impedindo que quaisquer 
responsabilidades solidárias recaiam sobre o antigo proprietário, o que 
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isentará imediatamente os usuários de possíveis cobranças indevidas de 
multas e de IPVA.
 Hoje, enquanto o proprietário do veículo não se dirigir ao órgão de trânsito 
(DETRAN) para entregar a cópia autenticada do comprovante de transferência 
de propriedade, devidamente preenchido, datado e assinado, ficará responsável 
pelo bem até que o novo proprietário proceda a transferência para o seu nome. 
Apesar da Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, em seu 
art. 123, §1º estabelecer que o prazo para o proprietário adotar as providências 
necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de 
Veículo é de trinta dias e, ainda, por força do art. 233 do mesmo Diploma 
Legal, penalizar com multa de natureza grave quem assim não proceder, nem 
sempre é o que ocorre, o que traz implicações ao antigo proprietário, quando 
este não adota as providências do art. 134 do CTB, gerando problemas até 
mesmo para o DETRAN.
 Veículos não transferidos e sem comunicação de venda estimulam outras 
irregularidades, em especial infrações de transito, pelo aspecto pecuniário quando 
o total dos débitos se aproxima do valor do bem, mas, especialmente, por permitir 
que o real condutor continue a praticá-las impunemente quando não identificado 
para efeitos de pontuação em sua CNH, com eventualmente cassação. O mesmo 
ocorre em práticas criminosas, em especial contrabando, que prefere o uso de 
veículos sobre os quais não haja registro de roubo/furto. A maioria dos veículos 
apreendidos na fronteira pela Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal, 
informações de Foz do Iguaçu – PR são veículos financiados na modalidade 
leasing que permaneciam em nome da financeira, quitados ou não.
 Dessa forma, levando em conta a correria do dia a dia que envolve os 
cidadãos brasileiros, o Conselho Nacional de Trânsito, considerou que quando 
da transferência de propriedade do veículo a ida ao cartório era condição “sine 
qua non” e, considerando, ainda, a competência a ele atribuída pela Lei 9.503/97, 
art. 12, em especial os incisos I, II e X, entendeu por celebrar um Contrato 
com a Federação Brasileira de Notários e Registradores – FEBRANOR de 
forma que o Cartório, quando da autenticação do comprovante de transferência 
de propriedade, ao verificar o seu devido preenchimento, data e assinatura, 
pudesse enviar ao sistema integrado junto ao DENATRAN a comunicação 
de venda, nos mesmos moldes da previsão do art. 134 do CTB, garantindo, 
assim, a isenção de qualquer responsabilidade por parte do antigo proprietário 
ao veículo objeto da transação comercial. Vale ressaltar que o ato celebrado com 
a FEBRANOR em sua cláusula sétima, que trata do sigilo e da propriedade, 
dispõe que fica vedada à FEBRANOR a sua disponibilização, locação, repasse 
ou venda, a qualquer título, a terceiros. Recebida a comunicação, o DENATRAN 
repassa a informação ao DETRAN responsável pelo registro do veiculo.
 Quanto ao contrato celebrado pela União, por intermédio do Ministério 
das Cidades, por seu Departamento Nacional de Trânsito e a Federação 
Brasileira de Notários e Registradores – FEBRANOR visando o acesso aos 
dados contidos no sistema do registro nacional de veículos e envio de arquivos 
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eletrônicos, para realização do serviço de Comunicação de Venda Eletrônica 
em Cartório, convém observar que de acordo com o art. 236 da Constituição 
Federal, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, 
por delegação do Poder Público.
 Atendendo ao disposto no artigo 236, da CF/88, foi editada a Lei n° 
8.935/1994, que regula as atividades, disciplina a responsabilidade civil e 
criminal dos Cartórios e de seus propostos, e define a fiscalização de seus atos 
pelo Poder Judiciário. Neste sentido, os Cartórios encontram-se subordinados 
às normas de Direito Público e aos princípios administrativos em geral, pois 
a função que exercem é pública originalmente do Estado, transferida por 
delegação a eles, para prestação em caráter privado. A essência do trabalho 
que exercem está fundamentada no conceito de fé pública, visto que esta é a 
qualidade atribuída ao Tabelião pelo Estado, pela qual se considera verdadeiro 
tudo aquilo que ele atesta. Daí ser a fé pública um dos princípios típicos do 
Direito Notarial.
 Portanto, o contrato celebrado entre o Ministério das Cidades, por 
meio do DENATRAN e a FEBRANOR visa tão somente oportunizar maior 
segurança aos proprietários de veículos por ocasião da transação comercial 
com o veículo, bem como objetiva tornar mais célere a atualização das Bases 
Nacional e Estadual.
 Dessa forma, verifica-se que a medida prevista pela Resolução n° 
398/2011 em nada fere o estabelecido pelo art. 134 do Código de Trânsito 
Brasileiro, apenas oportuniza outra modalidade de comunicação de venda 
junto aos órgãos de trânsito, introduzindo a modalidade eletrônica, conferindo 
facilidade para aqueles cidadãos que não tenham tempo de se dirigir 
pessoalmente ao órgão de trânsito, em conformidade com a Lei.

I – SERVIÇO FACULTATIVO A CRITÉRIO DO CIDADÃO – PARTE 
DO VALOR É REPASSADO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO

 Frise-se: tal serviço deverá ser prestado FACULTATIVAMENTE pelos 
Cartórios de Notas, onde o usuário poderá ou não optar por esse serviço 
no momento do reconhecimento de firma. Porém, entendemos que para a 
comunicação de venda há que se prever no projeto a aplicação da tabela 3 
ou outra tabela pertinente para a cobrança dos emolumentos, com a emissão 
da certidão competente ao usuário, sendo neste valor incluídos valores que 
serão revertidos a diversos Órgãos do Estado do Espírito Santo, quais sejam: 
Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e Procuradoria Geral do 
Estado, onde o Cartório poderá arquivar em meio físico ou digital a respectiva 
certidão em seu acervo ou banco de dados, conferindo segurança jurídica e fé 
pública ao ato.
 Por oportuno destacamos a importância social do projeto e seus 
benefícios para a população de todos os níveis, uma vez que a possibilidade 
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de comunicação imediata de venda de veículo desburocratiza o procedimento, 
traz celeridade e agilidade, poupa tempo do cidadão, que antes era obrigado 
a se deslocar até o órgão do DETRAN e, acima de tudo, traz justiça social 
aos vendedores, que deixam de ter seus nomes lançados como infratores de 
trânsito, quando, em verdade, são inocentes.

II – OS CARTÓRIOS POSSUEM FÉ PÚBLICA, SÃO FISCALIZADOS 
PELO PODER JUDICIÁRIO, EXERCEM UMA FUNÇÃO PÚBLICA 
EM TODO O ESTADO E TÊM RESPONSABILIDADE CIVIL POR 
SEUS ATOS

 Os Cartórios poderão perfeitamente fazer a comunicação da venda de 
veículos ao DETRAN, pois possuem a fé pública notarial, que é a presunção 
de certeza e verdade dos atos que o Tabelião pratique e das certidões que 
expeçam nessa condição, sendo a confiança atribuída por lei ao ato que esses 
profissionais do Direito declarem ou façam, no exercício da função, com 
presunção de verdade, o que garante segurança jurídica e validade de seus atos. 
Os titulares dos Cartórios exercem a função pública, após regular aprovação 
em concurso público. 
 Ademais, os Cartórios são fiscalizados pelo Poder Judiciário, que atua 
tanto em âmbito local como estadual, zelando através das correições e inspeções, 
para que os serviços sejam prestados com rapidez, qualidade e segurança jurídica 
aos cidadãos, o que garante a seriedade e eficiência desses serviços.
 Por fim, os Cartórios estão presentes em todos os Municípios e Distritos 
do Estado do Espírito Santo, conforme lista de Comarcas em anexo, o que 
facilitará a comunicação da venda de veículos ao DETRAN pelos usuários, 
atingindo o princípio da eficiência e o do interesse público. Isso sem contar, 
que os titulares dos Cartórios respondem civilmente, administrativamente e 
criminalmente por seus atos. É de notório conhecimento que são inúmeros 
casos em que o DETRAN/ES é responsabilizado civilmente pelos prejuízos 
causados a terceiros em razão da troca ou transferência indevida do titular da 
propriedade do veículo por conta de fraudes ou atraso na sua transferência, 
o que será transferido integralmente aos Cartórios, quando for utilizada a 
comunicação eletrônica de  venda.

III – EXISTÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DE VENDA PELOS 
CARTÓRIOS EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO

 Tal proposta, que autoriza a adoção do Sistema de Comunicação 
Eletrônica de Veículos pelos Cartórios de Notas, nos moldes aqui propostos, 
já foi aprovada em outros Estados da Federação, através da publicação dos 
Provimentos, publicados pelos seguintes Tribunais de Justiça: 



152

 a) RIO GRANDE DO SUL; 
 b) PERNAMBUCO; 
 c) RIO DE JANEIRO; 
 d) MINAS GERAIS; 
 e) RIO GRANDE DO NORTE; 
 f) AMAZONAS; 
 g) TOCANTINS;
 h) MATO GROSSO DO SUL.

 A comunicação eletrônica de venda de veículos pelos Cartórios tem o 
nítido propósito de conferir efetividade ao artigo 134, do Código de Trânsito 
Brasileiro que diz que, o “proprietário vendedor” de um veículo tem até 30 dias 
para fazer a transferência de propriedade do mesmo. No entanto, historicamente, 
a “comunicação de venda documental”, como já dito, vem se revelando ineficaz, 
na medida em que, na maioria das vezes, o vendedor do veículo não atende a 
determinação legal e deixa da comunicar a venda, o que mantêm desatualizadas 
as bases de dados do DETRAN do Estado do Espírito Santo, desencadeando 
conseqüências na esfera CÍVEL, ADMINISTRATIVA e CRIMINAL.
 Nesse passo, a conseqüência da não comunicação da venda pelo usuário 
ao DETRAN é: 

 a) antigos proprietários são multados de forma equivocada e cobrados 
indevidamente pelo Estado por infrações que não cometeram e pelas quais não 
são, portanto responsáveis;
 b) pontos são atribuídos indevidamente nas carteiras de habilitação de 
inocentes que são também, cobrados por impostos que não devem – o IPVA 
– e, não raro, têm seus nomes inscritos de modo impróprio, nos cadastros de 
Dívida Ativa dos Estados;
 c) o Estado gasta recursos com a operacionalização de cobrança contra 
cidadãos que nada devem, deixando de se alcançar o verdadeiro devedor, na 
autuação e cobrança de multas dirigidas a endereços desatualizados;
 d) recursos deixam de ser aplicados em políticas de educação e segurança 
no trânsito;
 e) acidentes de trânsito e de vítimas deixam de ser evitados e/
ou devidamente apurados, mantendo-se inocentes e incólumes os reais 
responsáveis.

 Portanto, penso que o projeto de lei existente no Estado do Espírito 
Santo é importantíssimo e trará grandes ganhos a toda a sociedade, com a 
possibilidade de mais uma opção facultativa ao usuário, mas que merecerá 
alguns ajustes, para que realmente haja uma melhor prestação desse serviço 
pelas serventias extrajudiciais, com a implementação, utilização e manutenção 
de ferramentas necessárias para tanto.
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8
DA IMPORTÂNCIA DO INVENTÁRIO

NEGATIVO

Rodrigo Grobério Borba

 No direito das sucessões a palavra inventário significa descrição 
detalhada dos bens da pessoa falecida, para que se possa proceder à partilha. 
Assim, em princípio, inventário sem bens ou negativo pode parecer uma 
situação contraditória.
 Embora não exista previsão na lei sobre essa modalidade de inventário, 
doutrina e jurisprudência o admitem quando a comprovação da inexistência de 
bens tenha relevância jurídica.
 Sua finalidade é exatamente a de comprovar a inexistência de bens a 
inventariar, objetivando resolver determinada situação pessoal ou patrimonial 
do viúvo ou de terceiro.
 Neste sentido, o inventário negativo interessa ao herdeiro quando o autor 
da herança deixou credores, pois através dele ficará demonstrada a falta de 
recursos do espólio para responder por encargos superiores à herança, de modo 
que o herdeiro não seja responsabilizado com o seu patrimônio pessoal por tais 
dívidas, de acordo com o art. 1.792 do Código Civil.
 Situação análoga que enseja o inventário sem bens a partilhar ocorre na 
hipótese do falecido ter deixado apenas obrigações por cumprir, como, por 
exemplo, a outorga de escritura pública a compromissários compradores de 
bens imóveis vendidos e quitados antes da abertura da sucessão. Neste caso, o 
inventário negativo servirá de meio para que se nomeie inventariante a fim de 
dar cumprimento a essa obrigação deixada pelo espólio.
 Visando evitar restrições quanto à escolha de regime de bens, esse 
procedimento também pode ser adotado pelo viúvo que tenha filho do 
cônjuge falecido, quando deseja casar-se novamente. Isso porque, pelas regras 
contidas nos artigos 1.523, inciso I, e 1.641, inciso I, ambos do Código Civil, 
o viúvo que tenha filho do cônjuge falecido não deve se casar antes de fazer o 
inventário dos bens do casal e dar partilha aos herdeiros, sob pena de sujeitar-
se ao regime da separação obrigatória. Logo, se quiser casar-se noutro regime 
de bens, deverá promover o inventário negativo para provar que não se sujeita 
àquela causa suspensiva de casamento.
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 Destaca-se que o parágrafo único do citado art. 1.523 do Código Civil 
permite aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas 
suspensivas do casamento, provando-se a inexistência de prejuízo para o 
herdeiro. O inventário negativo constitui uma das formas de se efetuar essa 
prova.
  Diante do exposto, conclui-se que muito embora não exista previsão 
legal sobre o inventário negativo, em determinados casos seu processamento 
revela-se de grande importância para solução de questões, podendo o mesmo 
ser feito por escritura pública, nos termos da lei e da Resolução nº. 35 do 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que o permite expressamente em seu art. 
28, desde que todas as partes sejam capazes e concordes e estejam assistidas 
por advogado (CPC, art. 982).
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9
DO MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA

Rodrigo Grobério Borba

 O mandato em causa própria constitui instrumento muito utilizado 
nos negócios imobiliários, normalmente nos casos em que há urgência na 
finalização da transação de compra e venda e as partes não podem esperar 
a complementação dos procedimentos necessários à lavratura da respectiva 
escritura pública, visto que demanda uma série de providências como o 
pagamento de ITBI, certidões, documentos pessoais, etc., ou mesmo porque 
naquele momento o comprador não dispõe de recursos financeiros para fazer 
frente às despesas da transmissão definitiva. 
 Por meio da procuração em causa própria o vendedor do imóvel constitui 
o próprio comprador como seu procurador, conferindo-lhe poderes para 
transferir o bem para si, mas não o obriga a transferi-lo, pois constitui uma 
opção. Com esse mandato, o mandatário passa a agir em seu próprio nome, 
por representação, não mais uma mera autorização, típica dos contratos de 
mandato (REsp 64.457-RJ).
 O amparo legal está previsto no Código Civil, em seu artigo 685, que 
assim dispõe:

 Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula “em causa 
própria”, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá 
pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário 
dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os 
bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as 
formalidades legais.

 Esse tipo de mandato assume as características de um verdadeiro contrato 
com forma especial. Deve ser claro e preciso em seus dizeres e conteúdo, 
contendo a qualificação completa do outorgante e do outorgado, o objeto do 
mandato, as condições do seu exercício, a declaração de que o valor fixado foi 
recebido pelo outorgante e a quitação deste.
 Ele é outorgado pelo vendedor ao comprador em caráter irrevogável e 
irretratável justamente porque o preço ajustado foi integralmente pago no ato 
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de sua lavratura. Como o vendedor transfere ao comprador todos os poderes 
para representá-lo, pode haver a venda, cessão, doação ou por qualquer outra 
forma alienação ou gravame do imóvel, em seu nome ou de quem vier a indicar. 
Após a lavratura dessa procuração, o mandatário possui as seguintes opções: 

(i) pagar o imposto de transmissão (ITBI) e apresentar a 
procuração ao registro de imóveis competente para o fim 
de proceder ao seu registro. Assim, a escritura pública de 
procuração em causa própria é título registrável, bastando que 
satisfaça os requisitos do contrato de compra e venda: res, 
pretium et consensus (coisa, preço e consentimento), bem como 
o pagamento do imposto de transmissão;

(ii) poderá determinar a lavratura de escritura pública definitiva, 
na qual fará um negócio consigo mesmo (como comprador e 
mandatário do vendedor). A procuração em causa própria 
constitui uma exceção à regra do artigo 117 do Código Civil que 
proíbe o negócio em que o representante faz, no seu interesse, 
consigo mesmo.

(iii) poderá substabelecer a uma terceira pessoa que assinará a 
escritura definitiva em nome do mandante. Se na procuração 
contiver os poderes para ceder, doar ou vender, o correspondente 
substabelecimento deverá conter os requisitos de tal ou qual 
contrato, segunda a objetivação do instrumento.

 Por fim, importante transcrever dois artigos do Código de Normas da 
egrégia Corregedoria do Estado do Espírito Santo - CGJES que tratam do 
mandato em causa própria:

 Art. 1165. As procurações em causa própria que se referirem 
a imóveis poderão ser registradas para fins de transmissão de 
propriedade, desde que lavradas por instrumentos públicos, 
satisfeitas as obrigações fiscais que contenham os requisitos 
essenciais à compra e venda (coisa, preço e consentimento) e os 
indispensáveis à abertura da matrícula do imóvel.

 Art. 1166. As procurações em causa própria ou com a 
cláusula in rem propriam que se referirem a imóveis ou direitos 
reais a eles relativos, ainda que lavradas por instrumentos 
públicos e contenham os requisitos essenciais à compra e 
venda, como coisa, preço e consentimento, e os indispensáveis 
à abertura da matrícula do imóvel e com as obrigações fiscais 
satisfeitas, somente serão registradas mediante determinação 
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do juízo competente, que apreciará o pedido de registro 
por provocação direta do interessado ou por suscitação de 
dúvida feita pelo registrador.

 Dentre as formalidades estabelecidas pelas normas da egrégia CGJES, 
cumpre destacar que as escrituras de procuração em causa própria somente 
poderão ser registradas com a autorização do juízo competente, no caso o Juiz 
Corregedor dos Registros Públicos da respectiva Comarca.
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10
DOS EFEITOS PATRIMONAIS DA
UNIÃO ESTÁVEL *

Bruno Bittencourt Bittencourt

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS PATRIMONIAIS E 
SUCESSÓRIOS DA(O) COMPANHEIRA(O) E O ARTIGO 1.790 DO 

NOVO CÓDIGO CIVIL

 A união estável foi uma construção social incorporada ao direito 
gradativamente. Não era reconhecida como entidade familiar, sofria 
as conseqüências do preconceito e revestia-se sob a nomenclatura de 
“concubinato”.
 Foi em 1988, com a promulgação da atual Constituição Federal, que 
o então concubinato teve o devido reconhecimento jurídico e a proteção do 
Direito de Família, agora, com o nomen juris de união estável, a qual passou a 
configurar-se pela “união afetiva de convivência pública e duradoura entre duas 
pessoas (do mesmo sexo ou não1), com o objetivo imediato de constituição de 
família” (Pablo Stolze Gagliano).
 Por sua vez, o Código Civil de 2002 trouxe à baila a conceituação de 
concubinato (relação entre amantes), conforme se depreende da transcrição do 
artigo 1.727 do diploma civil, in verbis:

 “As relações não eventuais entre homem e mulher, 
impedidos de casar, constituem concubinato”.

 No campo patrimonial, primeiramente, foi reconhecido o direito de 
natureza civil à companheira (então concubina) a indenização por serviços 
domésticos prestados ao companheiro, com o fim de evitar o enriquecimento 
sem causa daquele que direta ou indiretamente se beneficiou do esforço alheio. 
Confira-se no STJ:

1 Conforme recente decisão do STF na ADI 4.277 de 05/05/2011.

* Artigo escrito na vigência do artigo 1.790 do CC, declarado inconstitucional pelo STF. Registro 
para efeitos históricos
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 “Concubinato. Serviços prestados. Indenização.
 – São indenizáveis os serviços domésticos prestados pela 
concubina ao companheiro, ainda que decorrentes da própria 
convivência.
 Precedentes.
 Recurso Especial conhecido, em parte, e provido” (REsp 
88.524/SP, rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 17-6-199, DJ 
27-9-1999, p. 99, 4ª Turma).

 Veja que a relação patrimonial era meramente civil, ainda não amparada 
por norma de natureza familiarista.
 Com a evolução jurisprudencial do tema, a concubina deixou de ser 
mera prestadora de serviços, ocupando então a posição de sócia na relação 
concubinária, com direito à parcela do patrimônio comum, na proporção do 
que houvesse contribuído.
 Avançaria ainda mais o STF ao reconhecer, na Súmula 380, o direito à 
partilha do patrimônio comum dos concubinos:

 “Súmula 380. “Comprovada a existência da sociedade de 
fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, 
com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.”

 A partir daí foram editadas as Leis 8.971/1994 - que regulou os direitos 
dos companheiros aos alimentos e à sucessão-, e a Lei nº 9.278/1996 - que 
revogou parcialmente o diploma anterior, ampliando o âmbito de tutela dos 
companheiros.

 “Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por 
ambos os conviventes, na constância da união estável e a título 
oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração 
comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em 
partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.
 § 1° Cessa a presunção do caput deste artigo se a 
aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos 
anteriormente ao início da união.
 § 2° A administração do patrimônio comum dos 
conviventes compete a ambos, salvo estipulação contrária em 
contrato escrito”.

 Com a redação dada pelo artigo 5º da citada lei, havia presunção juris 
tantum (ou presunção relativa) de que os bens adquiridos onerosamente na 
constância da união estável pertenceriam a ambos os companheiros.
 Restaram, porém, tacitamente revogadas as Leis 8.971/94 e 9.278/96 em 
face da inclusão da matéria no Código Civil de 2002, inserindo em seu corpo 
capítulo dedicado exclusivamente à união estável (artigos 1.723 a 1.727).
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 No que toca ao aspecto patrimonial, o artigo 1.725 do Código de 2002 
passou a disciplinar os efeitos patrimoniais da união estável:

 “Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre 
os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que 
couber, o regime da comunhão parcial de bens”.

 Mas então como proceder ao inventário e/ou a partilha dos bens adquiridos 
na união estável iniciada durante a vigência da Lei 9.278/96 e dissolvida após 
o vigor do novo diploma Civil?
 Impende destacar, inicialmente, que o Livro Complementar – Das 
Disposições Finais e Transitórias do novel Código regulou em seu artigo 2.035 a 
validade dos negócios jurídicos celebrados antes de sua entrada em vigor. Vejamos:

 “Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos 
jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, 
obedece aos disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, 
mas os seus efeito produzidos após a vigência deste código, aos 
preceitos deles se subordinam, salvo se houver sido prevista 
pelas partes determinada forma de execução.

 De maneira similar dispôs o art. 6º da Lei de Introdução às Norma 
do Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil): “A lei em 
vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada”.
 Com fundamento nos dois dispositivos, regular-se-á os efeitos da união 
estável iniciada durante a vigência da antiga Lei e com seu termo na vigência 
da atual legislação civil mesclando-se as duas legislações, de modo que para 
aquele casal mais de uma lei se aplicaria, tudo em respeito ao ato jurídico 
perfeito e pelo fato de a lei civil não retroagir.
 Na prática, haverá uma divisão temporal imaginária dentro da união 
estável, de modo que tudo aquilo adquirido onerosamente até 11 de janeiro 
de 2003 (data do início da vigência do Código Civil) será regulado conforme 
determina a Lei 9.278/96 em seu artigo 5º. A partir de 11 de janeiro de 2003 
aplicar-se-á às relações patrimoniais o que dispõe o Código Civil de 2002, 
incorporando-se ao acervo material tudo aquilo que sobrevier aos companheiros, 
na constância da união, independentemente se a título oneroso, gratuito ou 
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pelo esforço comum ou individual de qualquer deles, com exceção daquilo 
previsto no artigo 1.659 também do Código Civil.
 Nota-se que aquilo adquirido anteriormente ao Código Civil de 2002, 
somente à lei 9.278/96 se subordinará, mesmo que a dissolução ocorra após a 
sua revogação.

Artigo 1.790 e sua aplicabilidade prática

 É no artigo 1.790 que se encontram as disposições sucessórias que regem 
a união estável. Inexplicavelmente alocado nas disposições gerais do título 
referente ao direito sucessório, e não no capítula da vocação hereditária.

 Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará 
da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente 
na vigência da união estável, nas condições seguintes:
 I – se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma 
quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho;
 II – se concorrer com descendentes só do autor da herança, 
tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles;
 III – se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá 
direito a um terço da herança;
 IV – não havendo parentes sucessíveis, terá direito à 
totalidade da herança.

 Diversas são as críticas, especialmente da doutrina, a respeito do 
dispositivo, por não estabelecer paritariamente a sucessão, ora beneficiando 
a companheira quando em comparação ao cônjuge (casado), ora retirando-lhe 
por completo da sucessão.
 Em linhas gerais, o dispositivo restringe o direito do companheiro aos 
bens que tenham sido adquiridos onerosamente na vigência da união estável; 
faz distinção entre a concorrência do companheiro com filhos comuns ou só do 
falecido; prevê o direito apenas à metade do que couber aos que descenderem 
somente do autor da herança e estabelece um terço na concorrência com 
herdeiros de outras classes que não os descendentes do falecido; não beneficia 
o companheiro com quinhão mínimo na concorrência com os demais herdeiros 
nem o inclui no rol dos herdeiros necessários; concorre com um terço também 
com os colaterais e só é chamado a recolher a totalidade da herança na falta 
destes. O cônjuge, porém, prefere aos parentes da linha transversal, com 
exclusividade.
 Para melhor facilitar o entendimento da dinâmica do artigo, passamos à 
análise prática da divisão em cada inciso. Vejamos:
 Impende destacar, a princípio, que por referir-se o caput do artigo, 
apenas ao bens adquiridos onerosamente na constância da união estável se 
dará a divisão.
 Para todos os incisos do artigo 1.790, usaremos o seguinte exemplo:
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Inciso I
 Não há maiores complicações.
 Concorrendo a companheira com filhos comuns do casal, caberá a ela 
quota equivalente àquela que for atribuída ao filho.
 Se, por exemplo, durante a união estável foi adquirido onerosamente um 
patrimônio no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), como ficaria 
divisão em caso de óbito de algum dos conviventes, considerando que adotaram 
o regime da comunhão parcial de bens e que há dois filhos em comum?
 Primeiramente há se destacar do patrimônio a meação da companheira 
sobrevivente, cuja quota monta R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos moldes 
do artigo 1.725. Em seguida, aplica-se o inciso I do artigo 1.790, dividindo o 
restante do patrimônio por três, ou seja, uma quota para cada filho somado a 
quota da companheira.
 Neste caso, a companheira receberá R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
sendo R$ 60.000,00 da meação e R$ 20.000,00 da divisão hereditária. Por sua 
vez, cada um dos filhos ficará com R$ 20.000,00.
 Aqui se instala uma das maiores críticas ao dispositivo. Isto ocorre, 
pois neste caso o legislador atribuiu à companheira benefício maior do que ao 
cônjuge casado, de modo que, se casado fosse, teria direito apenas a meação e 
sem concorrer com os filhos.

Inciso II
 Utilizando ainda o exemplo acima, no entanto, concorrendo ao 
companheiro sobrevivente somente com filhos do falecido, como ficaria a 
divisão? O inciso II do artigo 1.790 atribui ao convivente metade daquilo que 
couber ao filho exclusivo do defunto.
 Lembrando-se sempre da meação que cabe ao sobrevivente, partimos 
para análise do valor restante, ou seja, R$ 60.000,00. Sendo que os dois filhos 
devem receber o dobro da monta da companheira.
 Neste caso, utilizaremos ‘X’ para representar a parte de cada um.
 Se os filhos exclusivos recebem duas vezes o que o sobrevivente 
receberia, logo eles teriam direito a duas partes, ou seja, “2X” e a convivente a 
uma parte, “1X”. Por se tratar de dois filhos temos a seguinte equação:

2X (do filha A) + 2X (do filho B) + 1X (sobrevivente) = 5X.
Do total partilhável:

R$ 60.000,00 – dividido pelo total das partes, ou seja, “5X”, logo:
X = R$ 60.000,00  ÷  5 =  R$ 12.000,00

 Ante esta divisão, temos que cada quota parte, representada por X, será 
equivalente a R$ 12.000,00. Como dito acima, cada filho terá direito a “2X”, 
logo: 2 x R$ 12.000,00 = R$ 24.000,00; restando à companheira sobrevivente 
“X”, ou seja, R$ 12.000,00.
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 Veja que o montante atribuído a cada um deles somará exatamente R$ 
60.000,00 e cada um dos filhos exclusivos do falecido recebeu o dobro daquilo 
atribuído ao companheiro sobrevivente.
 O artigo 1.790, no entanto, não estabeleceu a divisão em caso de filhos 
comuns e filhos exclusivos concorrendo concomitantemente. Apesar de 
vozes em contrário, a doutrina majoritária atribui melhor solução a este caso 
aplicando-se a regra do inciso I do artigo 1.790, ou seja, atribuindo quotas 
iguais a todos eles. Prestigia com isso o princípio da igualdade, com tratamento 
igualitário aos filhos e cônjuge.

Inciso III
 Cuida este inciso da concorrência do companheiro com outros parentes 
sucessíveis, que não aqueles indicados nos incisos I e II, ou seja, ascendentes 
e colaterais até o quarto grau, dispondo o seguinte: se o companheiro 
sobrevivente “concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um 
terço da herança”.
 Importante salientar que, seja qual for a hipótese de sucessão que recaia 
sobre este inciso III, o companheiro sempre receberá um terço da herança, 
pouco importando com quantos ascendentes ou colaterais concorrer.
 Exemplo: João e Maria constituíram união estável, cujo patrimônio 
partilhável é de R$ 120.000,00. Em 2010, João veio a falecer, sem deixar 
descendente, porém, seus pais ainda eram vivos.
 Nesta situação hipotética, Maria concorrerá com os ascendentes de João, 
recebendo um terço da herança. Considerando que a ela cabe, por conta da 
meação, R$ 60.000,00, partilha-se os outros R$ 60.000,00, de maneira que 
Maria herdará um terço, ou seja, R$ 20.000,00.
 Vale destacar que, em se tratando de ascendentes, estes herdarão por 
linha, ou seja, linha paterna e linha materna. No caso em estudo, o pai e a 
mãe de João receberiam R$ 20.000,00, cada. Caso um dos dois fosse falecido, 
o sobrevivente teria direito a dois terços da herança, lembrando-se que a 
companheira somente recebe um terço, seja qual for a situação.
 Duras críticas doutrinárias residem neste dispositivo por dar tratamento 
desigual à companheira em detrimento dos ascendentes do de cujus. Segundo 
melhor doutrina, mais justo seria, no caso de falecimento de um dos ascendentes 
do falecido, que a companheira concorresse com eles, no mínimo, em partes. 
Esta nova regra trazida pelo Código de 2002 é um flagrante retrocesso quando 
em comparação com a legislação trazida pela Lei 8.971/94.
 Não obstante, não havendo ascendentes vivos, concorre a companheira 
com colaterais até o quarto grau. Para Zeno Veloso, nada justifica a sujeição 
da companheira na concorrência com os colaterais, de modo que “colocar-se o 
companheiro sobrevivente numa posição tão acanhada e bisonha na sucessão 
da pessoa com quem viveu pública, contínua e duradouramente, constituindo 
uma família, que merece tanto reconhecimento e apreço, e que á tão digna 
quanto a família fundada no casamento”.
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Inciso IV
 Por fim, não havendo parentes sucessíveis, o companheiro terá direito à 
totalidade da herança, constituída apenas pelos bens adquiridos onerosamente 
na constância da união estável.
 Não havendo bens comuns, aplica-se à união estável o disposto no artigo 
1.844 do Código Civil:
 “Art. 1.844. Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem parente 
algum sucessível, ou tendo eles renunciado a herança, esta se devolve ao 
Município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, 
ou à União, quando situada em território federal.”

Da concorrência do companheiro com o cônjuge sobrevivente
 Dispõe o artigo 1.830 do Código Civil:
 “Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge 
sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados 
judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste 
caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente”.
 Levando-se em consideração a redação deste dispositivo, somada ao fato 
de que não há requisito temporal para constituição da união estável, nada obsta 
que o de cujus termine um casamento e inicie uma constitua união estável com 
outra pessoa vindo a falecer antes de completar dois anos de separação de fato 
ou judicial, deixando bens particulares e bens adquiridos conjuntamente com a 
companheira.
 Neste caso específico, não há se falar em exclusão da ex-cônjuge da 
sucessão, logo, ela concorrerá com a companheira. No entanto, o Código Civil 
nada disciplinou neste sentido, restando à doutrina e à jurisprudência o desafio 
de solucionar o dilema.
 Segundo entendimento de MÁRIO LUIZ DELGADO RÉGIS, a melhor 
solução para este tipo de situação seria a seguinte: “deve a participação do 
companheiro ficar restrita aos bens adquiridos onerosamente durante a 
união estável (patrimônio comum), enquanto o direito sucessório do cônjuge 
só alcançará os bens anteriores, adquiridos antes da data reconhecida 
judicialmente como de início da união estável”.
 Tal proposta, nos dizeres de CARLOS ROBERTO GONÇALVES 
“harmoniza-se com a orientação traçada pela Lei n. 9.278/96: vivendo uma 
pessoa com cônjuge, do qual se separa apenas de fato, e, posteriormente, com 
companheiro, distribuíam-se as meações de conformidade com as aquisições 
havidas durante cada união”.
 Portanto, quando há concorrência entre ex-cônjuge e companheira, há 
se fazer uma divisão temporal do patrimônio, de modo que cada uma delas 
concorra somente naquilo que conjuntamente construiu com o de cujus.



165

11
ESCRITURA DE DIVÓRCIO COM MENOR?

Rodrigo Reis Cyrino

 É inegável o avanço que a Lei 11.441/2007 trouxe para toda a sociedade 
e advogados, ao instituir a permissão de realização de separações, divórcios e 
a conversão da separação em divórcio por escritura pública, atividades essas 
que eram exclusivamente do Poder Judiciário.
 Além disso, atualmente, alguns provimentos das Corregedorias Gerais 
de Justiça dos Estados têm autorizado que os Tabeliães de Notas possam 
lavrar escrituras públicas de separação e divórcio, mesmo que haja filhos 
menores ou incapazes, mas se todas as questões jurídicas relativas à pensão 
alimentícia, guarda ou regulamentação de visitas já tiverem sido decididas 
judicialmente. Tal fato decorre da desjudicialização de alguns procedimentos, 
o que confere maior celeridade às partes, sem contar o grande benefício para 
o sistema judiciário como um todo, porque o magistrado poderá dedicar um 
maior tempo na análise de tantas questões complexas que são levadas a juízo. 
Ganha toda a sociedade.
 Dessa forma, percebe-se que com tal possibilidade, os resultados práticos 
serão benéficos aos usuários em geral, pois possibilitará a solução de suas 
questões na esfera extrajudicial, o que contribuirá também para desafogar o 
Poder Judiciário, na medida do possível, evitando o início de processos sem 
qualquer litígio.
 Nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, as Corregedorias 
Gerais da Justiça entenderam pela possibilidade de lavratura de escritura de separação 
e divórcio, mesmo havendo filhos menores, desde que as questões relativas aos 
mesmos já tenham sido previamente resolvidas na esfera judicial. Veja-se:

CÓDIGO DE NORMAS DE SÃO PAULO
  

Subseção IV
Disposições Comuns a Separação e Divórcio Consensuais

 86. As partes devem declarar ao Tabelião de Notas, por ocasião da 
lavratura da escritura, que não têm filhos comuns ou, havendo, que são 
absolutamente capazes, indicando os seus nomes e as datas de nascimento.
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 86.1. Se comprovada a resolução prévia e judicial de todas as questões 
referentes aos filhos menores (guarda, visitas e alimentos), o tabelião de notas 
poderá lavrar escrituras públicas de separação e divórcio consensuais.

  
CÓDIGO DE NORMAS DO RIO DE JANEIRO

PROVIMENTO Nº 16/2014 
  
 Art. 310. (...)
 §1º. Havendo filhos menores, será permitida a lavratura da escritura, 
desde que devidamente comprovada a prévia resolução judicial de todas as 
questões referentes aos mesmos (guarda, visitação e alimentos), o que deverá 
ficar consignado no corpo da escritura.
  
 Assim, à luz dos princípios insertos na Lei 11.441/2007, cuja edição 
foi inspirada na perspectiva da desjudicialização dessas matérias, quando 
não houver risco potencial lesivo aos relevantes interesses que podem estar 
subjacentes nas questões atinentes à dissolução do vínculo conjugal, as 
normas editadas por aqueles Órgãos Correicionais firmam completa harmonia 
com o atual sistema jurídico, não colidindo com os dispositivos da Lei 
11.441/2007.  Sem contar que: por serem os Tabeliães de Notas dotados de 
fé pública, isso lhes permite constatar e atestar fatos, bem como certificar a 
correspondência entre cópias e os respectivos autos judiciais originais e ainda 
certificar a resolução ou não das questões relativas aos menores, o que será 
consignado no texto do ato notarial.
 Nesse caso, o Tabelião de Notas deverá exigir da parte interessada todos 
os documentos judiciais que possam comprovar que a guarda, visitação, pensão 
alimentícia e outras questões relativas aos filhos menores já foram resolvidas, 
arquivando-os na serventia em pasta própria, bem como mencionar no texto da 
escritura tal particularidade.
 Nessa toada, podemos verificar também seus reflexos nos textos 
normativos editados pelas Corregedorias Gerais da Justiça de outros Estados 
da Federação, senão vejamos:

 
CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

DO FORO EXTRAJUDICIAL
 

Divórcio Consensual
  
 3.7.4 – Para lavratura de escrituras de divórcio consensual deverão ser 
observados os seguintes requisitos e condições:
 III – declaração quanto à existência ou não de filhos, e, havendo-os, 
serão consignados seus nomes e datas de nascimento, verificando-se se todos 
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são maiores e capazes, ou emancipados. Havendo filhos comuns, menores 
ou incapazes, o Tabelião deverá recusar a lavratura do ato, recomendando às 
partes a via judicial, exceto se as questões de guarda, visita e pensão alimentícia 
já tiverem sido decididas judicialmente, o que deverá ser devidamente 
comprovado e expressamente assinalado na escritura pública.

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA NOTARIAL E REGISTRAL – CGJ/RS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROVIMENTO Nº 32/06-CGJ
  
 Art. 619-C (...)
 § 6º – É possível a lavratura de escritura pública de conversão da separação 
judicial em divórcio consensual, com ou sem partilha de bens, mesmo que 
existam filhos menores ou incapazes do casal, desde que não haja nenhuma 
alteração do que foi convencionado e homologado na separação judicial em 
relação aos direitos dos filhos menores ou incapazes.

 
CÓDIGO DE NORMAS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROVIMENTO CGJ/ES Nº 18/2014

  
 Art. 1°. ALTERAR o caput art. 716, do Código de Normas desta 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como 
acrescentar parágrafo único ao dispositivo, que passa a ter a seguinte redação:
 
 Art. 716. Havendo filhos comuns do casal, menores ou incapazes, será 
permitida a lavratura da escritura de separação, divórcio ou a conversão da 
separação em divórcio consensuais, desde que devidamente comprovada a 
prévia resolução judicial de todas as questões referentes a guarda, visitação e 
alimentos dos mesmos, o que deverá ficar consignado no corpo da escritura.
 Parágrafo único. Em havendo dúvida a respeito do cabimento da escritura 
de separação ou divórcio consensuais, diante da existência de filhos menores 
ou incapazes, o Tabelião de Notas deverá suscitá-la diretamente ao Juízo 
competente em matéria de registros públicos.
 
 Ante tais considerações, sugere-se que as Corregedorias Gerais de 
Justiça dos Estados possam autorizar a todos os notários a lavrarem tais 
tipos de escrituras públicas, mesmo existindo filhos menores, o que pode se 
efetivar com a edição de provimentos específicos, com a seguinte redação: 
“Havendo filhos menores ou incapazes, será permitida a lavratura da escritura 
de separação, divórcio ou a conversão da separação em divórcio, desde que 
devidamente comprovada a prévia resolução judicial de todas as questões 
referentes aos mesmos (guarda, visitação e alimentos), o que deverá ficar 
consignado no corpo da escritura.”



168

12
ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO
COM TESTAMENTO

Rodrigo Reis Cyrino

 É possível a lavratura de uma escritura pública de inventário mesmo com 
a existência de testamento? Entendemos que sim, pois trata-se de procedimento 
que visa alcançar a desjudicialização nos casos de inventário e partilha por 
escritura pública mesmo que haja testamento, mas que foi processada a ação 
de abertura e cumprimento de testamento, com a necessária participação 
ministerial e judicial ou nos casos de testamento caduco, revogado, quando 
todas as partes estejam de pleno acordo que o inventário seja processado na via 
extrajudicial, devendo todos assinar o ato notarial, quando o testamento não 
envolver questões patrimoniais ou ainda quando houver decisão judicial, com 
trânsito em julgado, declarando a invalidade do testamento.
 Vale destacar que no Estado da Paraíba a Corregedoria Geral da 
Justiça entendeu pela possibilidade de lavratura de escritura de Inventário e 
Partilha, mesmo havendo testamento, desde que processada ação de abertura e 
cumprimento de testamento, in verbis:

PROVIMENTO CGJ Nº 12/2014 – PARAÍBA

Diante da expressa autorização do juízo sucessório competente 
nos autos da ação de abertura e cumprimento de testamento, 
sendo’ todos os interessados capazes e concordes, poderá 
fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública, a qual 
constituirá título hábil para o registro imobiliário.

Parágrafo único. Poderá fazer-se o inventário e a partilha por 
escritura pública também nos casos de testamento revogado 
ou caduco ou quando houver decisão judicial, com trânsito em 
julgado, declarando a invalidade do testamento, e observada a 
capacidade e a concordância dos herdeiros.

 Assim, segundo os princípios insertos na Lei 11.441/2007, cuja edição 
foi inspirada na perspectiva da desjudicialização dessas matérias, quando 
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não houver risco potencial lesivo aos relevantes interesses que podem estar 
subjacentes nas questões atinentes à divisão dos bens, a norma editada por 
aquele Órgão Correicional, está em completa harmonia com o atual sistema 
jurídico, não colidindo com os dispositivos da Lei 11.441/2007.
 Com essa possibilidade, os resultados práticos serão benéficos aos 
usuários em geral, pois possibilitará a solução de suas questões na esfera 
extrajudicial, o que contribuirá também para desafogar o Poder Judiciário, na 
medida do possível, evitando o início de processos sem qualquer litígio.
 Ratificando essa posição, o Enunciado nº 16, do IBDFAM – Instituto 
Brasileiro de Direito de Família e o Enunciado nº 600, da VII Jornada de 
Direito Civil, também autorizam os Cartórios de Notas a lavrarem escrituras 
públicas de inventário mesmo que o falecido haja deixado testamento. Os 
enunciados citados dispõem que:

Enunciado 16, IBDFAM – Mesmo quando houver testamento, 
sendo todos os interessados capazes e concordes com os seus 
termos, não havendo conflito de interesses, é possível que se 
faça o inventário extrajudicial.
___________________________________________________

ENUNCIADOS APROVADOS NA
VII JORNADA DE DIREITO CIVIL 

(Brasília/DF, 28 e 29 de setembro de 2015) 

COORDENADOR GERAL: RUY ROSADO 
COORDENADOR CIENTÍFICO: ROBERTO ROSAS 

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 
COORDENADOR: OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR

ENUNCIADO 600 – Após registrado judicialmente o testamento 
e sendo todos os interessados capazes e concordes com os seus 
termos, não havendo conflito de interesses, é possível que se 
faça o inventário extrajudicial. Parte da legislação: art. 610, § 1º, 
do Código de Processo Civil e Lei n. 13.105, de 16/3/2015

 Além disso, em pesquisa ao tema, observei que vários Códigos de 
Normas autorizam que os Tabeliães de Notas possam lavrar as referidas 
escrituras de inventário e partilha, quando se verificar que mesmo havendo 
testamento, foi processada ação de abertura e o seu cumprimento, quando o 
testamento estiver revogado, caduco ou quando todas as partes estiverem de 
acordo com a lavratura da escritura pública de inventário e assinarem o ato, 
tais como:
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RIO DE JANEIRO:

PROVIMENTO CGJ Nº 16/2014
 
O Desembargador VALMIR DE OLIVEIRA SILVA, Corregedor-
Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o que dispõe o artigo 44, XX 
do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do 
Rio de Janeiro;
 
CONSIDERANDO que cabe à Corregedoria Geral da Justiça 
o estabelecimento de medidas para melhorar a prestação dos 
Serviços Extrajudiciais;
 
CONSIDERANDO a necessidade de constante adequação dos 
serviços prestados pelas Serventias extrajudiciais no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro;
 
CONSIDERANDO a necessidade de melhor interpretação das 
regras insertas na Lei Federal n° 11.441/2007, no que tange à 
proposta de desjudicialização por intermédio da lavratura de 
escrituras de divórcio, inventário e partilha;
 
CONSIDERANDO as propostas apresentadas pela Associação 
dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – 
ANOREG/RJ, visando ao melhor atendimento dos usuários dos 
Serviços extrajudiciais;
 
CONSIDERANDO a orientação normativa que já vem sendo 
adotada pelas Corregedorias Gerais da Justiça de outros Estados 
da Federação;
 
CONSIDERANDO o decidido no processo n° 2013-039883;
 
RESOLVE:
 
 Art. 1º - Acrescentar ao artigo 297 da Consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça – Parte Extrajudicial 
os §§ 1°, 2° e 3°, com a seguinte redação:
 
 Art. 297. (...)
 § 1°. Será permitida a lavratura de escritura de inventário e 
partilha nos casos detestamento revogado ou caduco, ou quando 
houver decisão judicial, com trânsito em julgado, declarando a 
invalidade do testamento. 
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 § 2°. Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, o 
Tabelião solicitará, previamente, a certidão do testamento e, 
constatada a existência de disposição reconhecendo filho ou 
qualquer outra declaração irrevogável, a lavratura de escritura 
pública de inventário e partilha ficará vedada e o inventário 
deverá ser feito judicialmente.
 § 3° – Sempre que o Tabelião tiver dúvida a respeito do 
cabimento da escritura de inventário e partilha, nas situações que 
estiverem sob seu exame, deverá suscitá-la ao Juízo competente 
em matéria de registros públicos.

 Art. 2º – Acrescentar ao artigo 310 da Consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça – Parte Extrajudicial 
os §§ 1° e 2°, com a seguinte redação:
 
 Art. 310. (...)
 § 1° – Havendo filhos menores, será permitida a lavratura 
da escritura, desde que devidamente comprovada a prévia 
resolução judicial de todas as questões referentes aos mesmos 
(guarda, visitação e alimentos), o que deverá ficar consignado 
no corpo da escritura.
 § 2° – Nas hipóteses em que o Tabelião tiver dúvida a 
respeito do cabimento da escritura de separação ou divórcio, 
diante da existência de filhos menores, deverá suscitá-la ao Juízo 
competente em matéria de registros públicos.
 
 Art. 3º – Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação.

 
Rio de Janeiro, 13 de março de 2014.

  
Desembargador VALMIR DE OLIVEIRA SILVA 

Corregedor-Geral da Justiça

SÃO PAULO:
A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo editou 
o Provimento CG Nº 40/2012, alterando as Normas de Serviço 
para manifestar expressamente o entendimento que ora se busca 
sustentar.  
O mencionado Provimento alterou o Capítulo XIV das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que atualmente 
estabelece: “129. É possível a lavratura de escritura de inventário 
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e partilha nos casos de testamento revogado ou caduco ou quando 
houver decisão judicial, com trânsito em julgado, declarando a 
invalidade dotestamento. 129.1. Nessas hipóteses, o Tabelião 
de Notas solicitará, previamente, a certidão do testamento e, 
constatada a existência de disposição reconhecendo filho ou 
qualquer outra declaração irrevogável, a lavratura de escritura 
pública de inventário e partilha ficará vedada e o inventário far-
se-á judicialmente” (grifo nosso). 

MINAS GERAIS:
PROVIMENTO Nº 260/CGJ/2013
Codifica os atos normativos da Corregedoria-Geral de Justiça do 
Estado de Minas Gerais relativos aos serviços notariais e de registro. 

 Art. 195. A escritura pública de inventário e partilha conterá: 
 (...)
 Parágrafo único. É possível a lavratura de escritura pública 
de inventário e partilha nos casos de testamento revogado, 
declarado nulo ou caduco ou, ainda, por ordem judicial.

RIO GRANDE DO SUL:
PROVIMENTO Nº 32/06-CGJ
 Seção II – Disposições referentes à lavratura de escrituras 
de inventário e partilha
 (...)
 
 Art. 297. A escritura pública de inventário e partilha 
conterá a qualificação completa do autor da herança; o regime de 
bens do casamento; pacto antenupcial e seu registro imobiliário, 
se houver; dia e lugar em que faleceu o autor da herança; data 
da expedição da certidão de óbito; livro, folha, número do termo 
e unidade de serviço em que consta o registro do óbito, além da 
menção ou declaração dos herdeiros de que o autor da herança 
não deixou testamento e outros herdeiros, sob as penas da lei.
 § 1° – Será permitida a lavratura de escritura de inventário e 
partilha nos casos detestamento revogado ou caduco, ou quando 
houver decisão judicial, com trânsito em julgado, declarando a 
invalidade do testamento.
 § 2° – Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, o 
Tabelião solicitará, previamente, a certidão do testamento e, 
constatada a existência de disposição reconhecendo filho ou 
qualquer outra declaração irrevogável, a lavratura de escritura 
pública de inventário e partilha ficará vedada e o inventário 
deverá ser feito judicialmente.
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 § 3° – Sempre que o Tabelião tiver dúvida a respeito do 
cabimento da escritura de inventário e partilha, nas situações que 
estiverem sob seu exame, deverá suscitá-la ao Juízo competente 
em matéria de registros públicos.
 (...)

 Ante o exposto, concluo que a edição de provimentos pelas Correge-
dorias Gerais de Justiça, para possibilitar a lavratura de escritura pública de 
inventário mesmo com a existência de testamento, é medida salutar, nos se-
guintes casos: 1) quando foi processada a ação de abertura e cumprimento de 
testamento, com a necessária participação ministerial e judicial; 2) nos casos 
de testamento caduco; 3) nos casos de testamento revogado; 4) quando todas 
as partes estejam de pleno acordo que o inventário seja processado na via ex-
trajudicial, devendo todos assinar o ato notarial; 5) quando o testamento não 
envolver questões patrimoniais 6) quando houver decisão judicial, com trânsi-
to em julgado, declarando a invalidade do testamento. 
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13
ISSQN FIXO AOS NOTÁRIOS

Rodrigo Reis Cyrino

 O caso prático é: com a vigência da Lei Complementar nº 116/2003, 
alguns Municípios começaram a cobrar, de forma equivocada, o ISSQN 
sobre a totalidade do faturamento dos titulares de Cartórios (sobre a renda 
bruta), ao fundamento de que o tributo incide sobre a pessoa jurídica do 
Cartório, aplicando-se uma alíquota variável sobre a receita bruta, sob o 
argumento da existência da pessoa jurídica do Cartório. No entanto, em 
razão dos notários ou tabeliães e registradores exercerem sua atividade de 
forma pessoal, incide a alíquota do ISSQN na modalidade fixa, conforme se 
verá a seguir. 
 No primeiro momento, cumpre comprovar através da legislação atual que 
a  atividade notarial do Tabelião de Notas é exercida de forma pessoal e não 
através de uma pessoa jurídica, conforme dispõe o artigo 22, in verbis
 “Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos 
que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da 
serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou 
culpa dos prepostos”.
 Essa legitimidade do tabelião (pessoa física) e não do Cartório (pessoa 
jurídica) já foi decidida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ:

PROCESSO CIVIL. CARTÓRIO DE NOTAS. PESSOA 
FORMAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO 
DE FIRMA FALSIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O 
tabelionato não detém personalidade jurídica ou judiciária, sendo 
a responsabilidade pessoal do titular da serventia. No caso de 
dano decorrente da má prestação de serviços notariais, somente 
o tabelião à época dos fatos e o Estado possuem legitimidade 
passiva. Recurso conhecido e provido. (STJ – REsp nº 545.613 
MG – Ministro Cesar Asfor Rocha –  Julgado em 08/05/2007). 

 Dessa forma, em razão do caráter pessoal, que reveste o exercício das 
atividades dos titulares de Cartórios, o Tabelião somente alcança a delegação 
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mediante o concurso público de provas e títulos, onde a outorga é dada em 
caráter pessoal (ato personalíssimo), ao candidato aprovado no certame. 
 Prova dessa incoerência na tributação pelas Prefeituras é que o Tabelião 
é tributado pela Receita Federal e pelo INSS como pessoa física, não podendo 
a Municipalidade dar tratamento diferenciado, visando atender somente seus 
interesses arrecadatórios, sob pena de ferir o princípio da isonomia tributária 
e todo o sistema legislativo tributário. Não se pode ainda interpretar a norma 
da forma mais conveniente e mais benéfica ao Município, até mesmo porque a 
atividade do Tabelião é regida por Lei Federal (Lei 8935/94).
 Portanto, ao contrário do que vem entendendo alguns Municípios, 
o tabelião ou o registrador, não exercem atividades empresariais, mas são 
profissionais do direito, ou seja, pessoas físicas com formação jurídica, 
segundo dispõe o artigo 3º, da Lei 8.935/94 (Lei Federal que dispõe sobre 
os serviços notariais e de registro), e exercem a atividade notarial de forma 
pessoal, nos seguintes termos: 

 “Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou 
registrador, são PROFISSIONAIS DO DIREITO, dotados de fé 
pública, A QUEM é delegado o exercício da atividade notarial e 
de registro.”

 O artigo 14, da Lei n. 8.935/94 assim dispõe:

 Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial 
e de registro depende dos seguintes requisitos:
 I – habilitação em concurso público de provas e títulos;
 II – nacionalidade brasileira;
 III – capacidade civil;
 IV – quitação com as obrigações eleitorais e militares;
 V – diploma de bacharel em direito;
 VI – verificação de conduta condigna para o exercício da 
profissão.

 De fato, para participar do concurso de delegação notarial ou registral é 
preciso ser bacharel em direito (Lei 8.935/94 art. 14, V). 
 Por fim, o artigo 28, da Lei 8935/94, dispõe que o valor dos emolumentos 
integrais é direito do Tabelião, nos seguintes termos:

 Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de 
independência no exercício de suas atribuições, têm direito 
à PERCEPÇÃO DOS EMOLUMENTOS INTEGRAIS 
PELOS ATOS PRATICADOS na serventia e só perderão a 
delegação nas hipóteses previstas em lei.

 Para as Pessoas Jurídicas (Empresas), a Lei Complementar nº 116/2003 
adota alíquota máxima de 5% (cinco por cento), estabelecendo como base de 



176

cálculo  a receita bruta auferida pela atividade Empresarial, o que não é o caso, 
pois a delegação é feita em caráter pessoal, intransferível e com responsabilidade 
pessoal dos titulares de serviços notariais e de registro,  fatores que autorizam 
concluir que a tributação incide sobre o trabalho prestado na forma pessoal, 
devendo ser cobrado o ISSQN sobre um valor fixo, na forma do artigo 9º, § 1º, 
do Decreto-Lei nº 406/68.
 Ademais, como os Tabeliães, também os médicos, dentistas e advogados 
necessitam para o exercício de suas atividades de auxiliares ou prepostos, o 
que não desnatura a PESSOALIDADE. Além disso, há Cartórios pequenos,  
onde só existe a figura do Tabelião e aí não se terá o ISSQN fixo? Teremos 
regimes jurídicos iguais aplicáveis para situações distintas?
 Sobre essa pessoalidade da atividade, também é inviável a aplicação do 
instituto do direito empresarial da sucessão de empresas, porque a delegação 
não é negociável ou trasferível a outrem, sendo outorgada em caráter originário 
e personalíssimo (não podendo nem passar de pai para filho). A delegação é 
conferida pelo poder público ao delegatário em virtude de condições pessoais. 
Com a morte, aposentadoria ou afastamento do seu títular a serventia fica 
vaga, devendo abrir concurso público segundo a regra do artigo 236, da 
Constituição Federal de 1988. A vacância não se coaduna com a sucessão.  
Não são empresários ou equivalentes. Não podem constituir empresa e jamais 
os delegatários poderão ultilizar as estratégias legais de retirada pró-labore e 
distribuição de lucros que qualquer empresa pode fazer e que, em o fazendo, 
recebe tratamento diferenciado em relação ao contribuinte que paga o IR na 
condição de pessoa física.
 Assim, sendo pessoal a responsabilidade do tabelião, notário ou 
registrador, aplica-se o regime tributário do artigo 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 
406/68, que dispõe: 

 Art 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.  
 § 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma 
de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será 
calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função 
da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes 
não compreendida a importância paga a título de remuneração 
do próprio trabalho.

 O artigo 10, da Lei Complementar nº 116/03 (Lei do ISS) não revogou o 
art. 9º, DL 406/68, in verbis:

 Art. 10. Ficam revogados os arts. 8º, 10, 11 e 12 do 
Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968; os incisos III, 
IV, V e VII do art. 3º do Decreto-Lei nº 834, de 8 de setembro de 
1969; a Lei Complementar nº 22, de 9 de dezembro de 1974; a 
Lei nº 7.192, de 5 de junho de 1984; a Lei Complementar nº 56, 
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de 15 de dezembro de 1987; e a Lei Complementar nº 100, de 22 
de dezembro de 1999. 

 A Súmula 663 do Supremo Tribunal Federal - STF diz: “Os §§ 1º e 3º 
do art. 9º do Decreto-Lei 406/1968 foram recebidos pela Constituição”. 
 Assim, o ISSQN dos notários deve ser cobrado na forma do artigo 9º, § 
1º, do Decreto Lei 406/68, não revogado pela Lei Complementar nº 116/03, 
em especial pela natureza do serviço prestado, que é essencialmente pessoal e 
exercido por delegação do Poder Público, e não sobre a receita bruta de toda 
arrecadação.
 Alguns Tribunais pátrios, já decidiram que a cobrança do ISSQN dos 
tabeliães incide sobre um valor fixo, dentre elas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECOLHIMENTO DE 
ISSQN – SERVIÇOS CARTORÁRIOS – ALÍQUOTA FIXA. 
O tabelião ou oficial de registro prestam serviço sob a forma de 
trabalho pessoal e em razão da natureza do serviço tem direito 
ao regime especial de recolhimento, alíquota fixa, e não em 
percentual sobre toda a importância recebida pelo Delegado a 
título de remuneração de todo o serviço prestado pelo Cartório 
Extrajudicial que administra. Recolhimento do imposto na 
forma do art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/68.  (TJ/MG – 2ª 
Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº  10701092762627001 
–  Desembargador Relator Carreira Machado – Publicado em 
10/03/2010).

TRIBUTÁRIO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 
DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ISSQN – SERVIÇOS 
CARTORÁRIOS (registrais e notariais) – INCIDÊNCIA – ISS 
incidente sobre serviços prestados por notário e oficial de registro 
– Serviços delegados exercidos em caráter privado. Serviço de 
natureza pública, mas cuja prestação é privada. Precedente do E. 
Supremo Tribunal Federal reconhecendo a constitucionalidade 
da exigência (ADI 3089/DF), julgada em 13/02/2008) – Base de 
cálculo do ISS - valor destinado ao oficial delegatário, excluídos 
os demais encargos, como, por exemplo, custas destinadas ao 
Estado e a órgão representativo. 2. O regime instituído pelo 
art. 9º do Decreto-lei nº 406/69 não foi revogado pelo art. 
10, da lei Complementar nº 116/03. O tabelião ou oficial de 
registro prestam serviço sob a forma de trabalho pessoal e em 
razão da natureza do serviço tem direito ao regime especial de 
recolhimento, alíquota fixa, e não em percentual sobre toda a 
importância recebida pelo Delegado a título de remuneração 
de todo o serviço prestado pelo Cartório Extrajudicial que 
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administra. Recolhimento do imposto na forma do art. 9º, § 
1º, do Decreto-Lei nº 406/68. 3. Recurso da Municipalidade 
provido para declarar constitucional a incidência do ISS sobre 
os serviços notariais. Recurso oficial provido para determinar 
o recolhimento do ISS na forma do art. 9º, § 1º, do Decreto-
lei 406/68. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente 
procedente.” (TJ/SP – Apelação nº 6569345000 – 15ª Câmara 
de Direito Público – Desembargadora Relatora Daniella Carla 
Russo Greco de Lemos –  Julgado em 07/08/2008).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 
CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DE ISSQN. 
VALOR FIXO. DECRETO-LEI Nº 406/68. CONFIGURAÇÃO 
DOS REQUISITOS DE VEROSSIMILHANÇA. PERIGO DE 
LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. TUTELA 
CONCEDIDA. O recolhimento do ISSQN pelo cartório 
extrajudicial deve ocorrer em valor fixo do serviço prestado e 
não sobre o valor genérico, até o deslinde da ação declaratória. 
(TJ/MG – 3ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento nº  
32033447820098130105 – Desembargador Relator Silas Vieira 
– Publicado em 05/05/2010).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 
CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DE 
ISSQN. VALOR FIXO. O recolhimento do ISSQN pelo cartório 
extrajudicial deve-se dar em valor fixo do serviço prestado 
e não englobadamente no valor genérico daqueles referidos 
serviços. (TJ/MG – 7ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento nº 
13422503120098130704 - Desembargador Relator Belizário de 
Lacerda – Julgado em 12/03/2010). 

 O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em diversos julgados, já definiu 
também que a responsabilidade dos Tabeliães é PESSOAL:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
TABELIONATO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE 
JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO 
CARTÓRIO À ÉPOCA DOS FATOS. 1. O tabelionato não detém 
personalidade jurídica, respondendo pelos danos decorrentes 
dos serviços notariais o titular do cartório na época dos fatos. 
Responsabilidade que não se transfere ao tabelião posterior. 
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
Recurso conhecido e provido.  (STJ - Quarta Turma – Agravo 
Regimental no Recurso Especial nº 624.975 –  Ministra Relatora 
MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 21/10/2010).
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RECURSO ESPECIAL – CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL 
– TABELIONATO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 22 DA 
LEI N. 8.935/94 – LEI DOS CARTÓRIOS – AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
TABELIONATO – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 
– AUSÊNCIA – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O art. 
22 da Lei n. 8.935/94 não prevê que os tabelionatos, comumente 
denominados “Cartórios”, responderão por eventuais danos que 
os titulares e seus prepostos causarem a terceiros. 2. O cartório 
extrajudicial não detém personalidade jurídica e, portanto, 
deverá ser representado em juízo pelo respectivo titular. 3. A 
possibilidade do próprio tabelionato ser demandado em juízo, 
implica admitir que, em caso de sucessão, o titular sucessor 
deveria responder pelos danos que o titular sucedido ou seus 
prepostos causarem a terceiros, nos termos do art. 22 do Lei dos 
Cartórios, o que contrasta com o entendimento de que apenas o 
titular do cartório à época do dano responde pela falha no serviço 
notarial. 4. Recurso especial improvido. (STJ – Terceira Turma 
– Recurso Especial nº 911.151 – Ministro Relator MASSAMI 
UYEDA – Julgado em 17/06/2010).

 Em conclusão, e a fim de evitar prejuízos financeiros futuros aos 
notários, o ideal é requerer administrativamente ao Município a incidência da 
alíquota fixa de ISSQN, com a exposição de toda a legislação e jurisprudência 
aplicável. Se não der resultados, deverá ser contratado um advogado habilitado 
para ingressar com um mandado de segurança e depositar mensalmente em 
juízo o valor cobrado a título de ISSQN sobre a renda bruta, até mesmo 
para possibilitar o futuro levantamento das diferenças depositadas a maior 
em benefício do Município, caso seja julgado que para a atividade notarial 
aplica-se o ISSQN fixo. Se houver sucumbência na demanda pelo notário ou 
registrador, o tributo automaticamente já estará quitado junto ao Município. 
De outro lado, em vários outros Municípios, foram criadas legislações que 
permitem o repasse ao usuário do custo do tributo, o que de plano soluciona 
também a questão. 
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14
LAUDÊMIO MUNICIPAL NAS ESCRITURAS

Rodrigo Reis Cyrino

 A cobrança do laudêmio municipal se fundamenta no instituto jurídico 
trazido pelo Código Civil de 1916 denominado “enfiteuse” e que tem natureza 
jurídica de direito real, sendo aquele pelo qual o proprietário ou senhorio direto 
de um imóvel atribui a outrem (enfiteuta) o domínio útil dele, mediante o 
pagamento pela pessoa que o adquire de uma pensão ou foro anual, bem como 
de um laudêmio quando houver transferência.
 O artigo 674, do Código Civil de 1916, estabelecia que: “são direitos 
reais, além da propriedade: I – A enfiteuse.”
 Assim, o laudêmio, que possui como pressuposto lógico a enfiteuse, 
encontrava-se disciplinado no artigo 686 do anterior Código Civil, que assim 
dispunha:

 Art. 686. Sempre que se realizar a transferência do domínio 
útil, por venda ou dação em pagamento, o senhorio direto, que não 
usar da opção, terá direito de receber do alienante o laudêmio, que 
será de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o preço da alienação, 
se outro não se tiver fixado no título de aforamento.

 Maria Helena Diniz afirma que a enfiteuse tem como nascedouro a era 
helênica sendo “oriunda da Grécia, por volta do século V a. C., de onde se 
trasladou para o direito romano”1. A fusão entre o jus emphyteuticongrego e 
o ager vectigalis  romano se deu na era justiniana, com a finalidade de prender 
o lavrador à terra que este cultivava, mas que não lhe pertencia e o proprietário, 
por ser pessoa indefinida (colégio, cidade ou corporação e só mais tarde pessoas 
particulares), não explorava ou cultivava a terra2.

1 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas. 19. ed. 
rev. e atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei n.º 10.406, de 10-1-2002) e o 
Projeto de Lei n.º 6.960/2002. São Paulo: Saraiva, 2004. 4 v. p. 348.
2 Ibidem.
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 De qualquer modo, afirma o jurista Serpa Lopes: “foi o Direito romano 
a fonte de onde emanaram os princípios básicos sobre os quais o instituto é 
modernamente apresentado”3.
 Foi na era justiniana que o instituto adquiriu caráter perpétuo, só então 
sendo classificado como direito real, vez que os arrendatários não mais eram 
obrigados a deixar a terra, desde que pagassem a renda convencionada. Já 
nesta época a enfiteuse era considerada o “direito de cultivar o campo alheio, 
mediante uma pensão anual e de aproveitá-lo tão amplamente como o faz o 
proprietário, sem todavia destruir-lhe a substância”.
 Já na Idade Média, a organização feudal do Estado não tolerava “a 
existência de terra sem senhor e seus vassalos”, fato que provocou grande 
mudança do instituto.
 Pois bem. A teoria dos dois domínios (do senhorio direto e o domínio 
útil do particular enfiteuta) originou-se no período feudal pela existência de 
uma actio utilis concedida ao enfiteuta. Prevalece, desde então, a concepção 
da “perda do domínio por parte do concedente da enfiteuse para, em seu lugar, 
surgir um sub-rogado numa renda perpétua”, cujos únicos direitos reconhecidos 
eram o direito ao foro, ao laudêmio e à preferência.
 Na época em que o Brasil foi descoberto por Portugal, “o direito de 
conquista ou do descobridor reconhecia ser o solo domínio do vencedor ou 
descobridor”. Por conta de tal legislação, as terras brasileiras passaram a 
ser consideradas propriedade da Coroa de Portugal. Entretanto, através das 
sesmarias, a Coroa Portuguesa doou terras brasileiras a particulares, “com a 
finalidade exclusiva de cultivarem-nas e nelas edificarem as suas moradias. 
Caso não atingissem a finalidade prevista, voltavam ao domínio da Coroa, 
quando eram consideradas devolutas”. Tanto as terras objeto de doação das 
sesmarias quanto as terras devolutas, foram objeto de contrato de enfiteuse. 
 Em resumo: em um dado momento histórico do Brasil, o instituto 
da enfiteuse foi muito importante e serviu para fomentar a urbanização e o 
crescimento das cidades, onde o Município através de um “título de aforamento” 
entregava ao particular um determinado terreno, sob a condição de que fosse 
pago anualmente o valor chamado de “foro” junto com o IPTU e quando esse 
particular quisesse alienar esse imóvel a terceiros, esse alienante deveria pagar 
um valor chamado “laudêmio”, que em alguns Municípios é de 3% sobre o valor 
de avaliação do imóvel realizado pelas Prefeituras, no momento da avaliação do 
imposto de transmissão sobre bens imóveis. Dessa forma, os direitos reconhecidos 
ao Município (senhorio direto) é o direito ao foro, ao laudêmio e à preferência.
 No entanto, há que se distinguir duas espécies de laudêmio: o municipal 
(cobrado pelos Municípios e previsto nas legislações municipais, com 
fundamento no Código Civil de 1916) e o federal, que é aquele cobrado pela 

3 LOPES, M. M. de Serpa. A enfiteuse: sua natureza jurídica e seu futuro. Rio de 
Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A., 1956. p. 8.
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Secretaria do Patrimônio da União – SPU – em razão dos “terrenos de marinha”, 
onde incide o Decreto-Lei nº 9760/1946, que dispõe sobre os bens imóveis 
da União e estabelece: “Art. 68. Os foros, laudêmios, taxas, cotas, aluguéis 
e multas serão recolhidos na estação arrecadadora da Fazenda Nacional com 
jurisdição na localidade do imóvel.”
 No laudêmio municipal, o Município na época de vigência do Código 
Civil de 1916, podia dar em enfiteuse terrenos do patrimônio municipal, a 
qualquer cidadão, mediante o chamado título de aforamento que era levado ao 
registro imobiliário e constituía o “domínio útil” sobre o imóvel.
 A concessão era feita mediante um “contrato” firmado no chamado 
“título de aforamento”, que especificava a localização e o tamanho da área do 
terreno, bem como a importância dos “foros” devidos. Já o “laudêmio” seria 
devido sobre todas as transferências que se operarem, incidindo sobre o valor 
de alienação, sendo cobrado juntamente com o imposto de transmissão sobre 
bens imóveis (ITBI).
 Sobre a natureza jurídica, o laudêmio e aforamentos ou foros não são 
tributos (cobráveis na forma que a lei determinar, em razão da soberania do 
ente público), mas uma relação contratual de direito obrigacional, na qual 
o ente público participa na condição de contratante e como tal está sujeito 
aos princípios gerais dos contratos, sendo o laudêmio uma “renda dos bens 
municipais” a ser pago por aquele que tem o domínio útil do imóvel (cidadão) 
ao Município (aquele que possui o senhorio direto).
 Além disso, cumpre esclarecer o seguinte fato: apesar do Código Civil de 
2002 não prever no rol dos direitos reais a enfiteuse, e embora o artigo 2.038 do 
novo Código Civil tenha proibido a constituição de enfiteuse ou subenfiteuses, 
tal dispositivo disciplinou que as existentes, até sua extinção, subordinam-se 
às disposições do Código Civil de 1916.
 Dessa forma, no âmbito local, a cobrança do laudêmio permanece válida 
e de acordo com o ordenamento jurídico, com base no artigo 2038, do Código 
Civil, sendo uma espécie de receita patrimonial imobiliária, devida ao senhorio 
direto (o Município), em decorrência de transferência onerosa do domínio 
útil ou ocupação do imóvel do enfiteuta a outrem, devendo ser lançado o seu 
recolhimento nas escrituras públicas de imóveis onde incide o instituto da 
enfiteuse, onde o Laudêmio será devido sobre todas as transferências que se 
operarem, o que em alguns Municípios será cobrado na base de 3% (três por 
cento) sobre o valor da alienação. Tal alíquota é disciplinada normalmente nos 
Códigos Tributários Municipais.
 Portanto, antes de lavrar qualquer escritura pública que importe em 
transferência do imóvel, o Tabelião de Notas deve observar se na matrícula há a 
expressão “domínio útil” e em caso positivo é quase certo que haverá a incidência 
da cobrança do laudêmio, o que deverá ser lançado no texto do ato notarial. 
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15
MODELO DE ATA NOTARIAL DE USUCAPIÃO

EXTRAJUDICIAL E ASPECTOS PRÁTICOS

Rodrigo Reis Cyrino

 O novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) trouxe grande 
inovação para os notários, com a previsão da Ata Notarial de Usucapião 
Extrajudicial, inserindo os Tabeliães de Notas em todo o processo de 
regularização fundiária no Brasil, o que ao meu ver, favorecerá o exercício da 
cidadania com a efetivação do direito fundamental à moradia. 
 Na teoria, tal disposição está prevista no artigo 1.071, do novo Código de 
Processo Civil:

 “Art. 1.071.  O Capítulo III do Título V da Lei nº 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), passa a 
vigorar acrescida do seguinte art. 216-A:

 (Vigência) – “Art. 216-A.  Sem prejuízo da via jurisdicional, 
é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de 
usucapião, que será processado diretamente perante o cartório 
do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel 
usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por 
advogado, instruído com:
 I – ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo 
de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e 
suas circunstâncias;
 II – planta e memorial descritivo assinado por 
profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de 
responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização 
profissional, e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e 
na matrícula dos imóveis confinantes; 
 III – certidões negativas dos distribuidores da comarca da 
situação do imóvel e do domicílio do requerente; 
 IV – justo título ou quaisquer outros documentos que 
demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo 
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da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que 
incidirem sobre o imóvel.”

 De início, o Cartório deverá observar em qual modalidade de usucapião 
o caso se adequa, pois existem vários tipos previstos na legislação brasileira, 
a saber: a) no Código Civil: 1) usucapião ordinário/comum (previsto no 
artigo 1242); 2) usucapião ordinário habitacional (artigo 1242, parágrafo 
único); 3) usucapião ordinário pro labore (artigo no artigo 1242, parágrafo 
único); 4) usucapião extraordinário (artigo 1260); 5) usucapião extraordinário 
habitacional (artigo 1238, parágrafo único); 6) usucapião extraordinário pro 
labore (artigo 1238, parágrafo único); b) na Constituição Federal de 1988: 
1) usucapião constitucional habitacional pro morare ou pro misero (artigo 
183, da CF/88 e 1240, do Código Civil); 2) usucapião constitucional pro 
labore (artigo 191, da CF/88 e 1239, do Código Civil); c) Lei nº 6969/1981; 
1) usucapião por interesse social; d) Estatuto da Cidade (LEI 10.257/2001).
 Na prática, entendo que o Tabelião de Notas deverá solicitar da parte 
solicitante, que pretende o reconhecimento do usucapião, através da ata notarial, 
todos e quaisquer documentos que possam comprovar a posse e o decurso 
de determinado lapso temporal, a fim de comprovar a prescrição aquisitiva 
da propriedade trazido pelo instituto do usucapião, tais como: contratos 
particulares ou recibos de compra e venda; carnês de IPTU pagos ou certidão 
de tempo de contribuição de IPTU ou foro anual (quando se tratar de imóvel 
com domínio útil, aforado ou enfitêutico); declarações de imposto de renda 
que citam o imóvel; contas de água, luz ou energia, planta do imóvel assinada 
por profissional habilitado e pelas partes, com a anotação de responsabilidade 
técnica – ART e memorial descritivo.
 Além disso, o Tabelião de Notas deverá fazer uma diligência no local e 
ouvir os confrontantes do imóvel sobre o tempo de posse do solicitante, bem 
como se sabem se existe qualquer ação judicial ou oposição contra essa posse. 
 Quanto ao valor, poderá ser lançado na ata notarial o valor declarado 
pelas partes que será informado à Receita Federal e que terá importância 
para o imposto de renda relativo ao ganho de capital, se houver uma eventual 
venda futura desse imóvel ou ser lançado o valor venal existente no cadastro 
imobiliário da Prefeitura. 
 Com a lavratura da ata notarial, deverão ser citadas as certidões dos feitos 
ajuizados relativos às ações pessoais (aquelas que versam sobre obrigações do 
devedor para com o credor), reais (são ações que versam sobre o domínio de 
uma coisa móvel ou imóvel, propostas pelos proprietários ou por detentores 
de direito real, contra quem não o reconhece) e reipersecutórias (tal obrigação 
deve corresponder à uma obrigação assumida anteriormente pelo réu, de dar, 
fazer ou não fazer, sobre determinado imóvel) em relação à pessoa desse 
solicitante, que pretende o reconhecimento do usucapião. 
 Quanto às obrigações do Tabelião de Notas para a prática do ato, faço 
as seguintes observações: a) DOI – entendo que ela deverá ser transmitida 
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sim, mas penso que a Receita Federal no futuro terá que implementar e inserir 
o campo: “sem CPF/CNPJ por ato notarial/registral”, tal como existe hoje o 
campo para “decisão judicial”. Quando houver um transmitente dessa posse 
através de recibo ou contrato particular, penso que poderá ser utilizado o 
campo: “inscrito no CPF/CNPJ”; b) CNIB – entendo que seja mais prudente 
para o notário fazer a consulta na CNIB antes da lavratura do ato, para que as 
partes já estejam cientes de quaisquer restrições, até mesmo porque isso será 
feito no Cartório de Imóveis. Além disso, a consulta à CNIB hoje é feita pelos 
notários para citar até mesmo em algumas procurações; c) CENSEC – penso 
que não seja necessária a busca da existência de ato anterior já informado 
por se tratar de forma originária de aquisição da propriedade, mas que talvez 
seja interessante que o CNB-CF abra um campo na CENSEC para informar a 
lavratura dessas atas notariais de usucapião, haja vista que a lógica da edição do 
Provimento do CNJ foi no sentido de dar acesso aos órgãos públicos dos atos 
praticados e interligar a comunicação entre esses atos em todos os Cartórios 
do país. Prova disso é que todas as procurações são informadas à CENSEC 
na CEP (Central de Escrituras e Procurações), mas ainda não temos ainda o 
campo “ATA NOTARIAL” para informar à CENSEC.

MODELO DE ATA NOTARIAL DE USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL

ATA NOTARIAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, 
QUE SOLICITA FULANO DE TAL, NA FORMA ABAIXO:

 SAIBAM quantos este público instrumento de ATA NOTARIAL DE 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL virem, que aos vinte e três dias do mês de 
março do ano de dois mil e quinze (23/03/2015), em diligência ao endereço 
residencial do SOLICITANTE FULANO DE TAL (qualificação completa), 
foi requerida a lavratura da presente ATA NOTARIAL, nos termos do artigo 
1.071, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Compareceu ainda neste ato 
na qualidade de ADVOGADO do SOLICITANTE, DR. FULANO DE TAL, 
brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/ES sob o nº ________, inscrito 
no CPF/MF sob nº _______________, com escritório profissional situado na 
Avenida _____________________. Pelos solicitantes me foi dito sob pena de 
responsabilidade civil e criminal, que todos os documentos foram apresenta-
dos nos originais para a lavratura deste ato, e que esses são autênticos e verda-
deiros. Os presentes identificados e reconhecidos por mim, pela documentação 
pessoal que me foi apresentada, de cujas identidades e capacidades jurídicas 
dou fé. E perante o mesmo Tabelião, pela presente ATA NOTARIAL DE 
JUSTIFICAÇÃO DE POSSE PARA FINS DE USUCAPIÃO EXTRAJU-
DICIAL, a fim de constituir prova material com presunção de verdade, 
nos termos dos artigos 215 e 217, do Código Civil, que estabelecem: “Art. 
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215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado 
de fé pública, fazendo prova plena e Art. 217. Terão a mesma força probante 
os	traslados	e	as	certidões,	extraídos	por	tabelião	ou	oficial	de	registro,	de	
instrumentos ou documentos lançados em suas notas”; foi solicitado o com-
parecimento deste Tabelião de Notas ao endereço residencial do SOLICI-
TANTE, sendo ali constatado os seguintes fatos: 1) desde a data de 
____________, o SOLICITANTE possui o imóvel urbano (se houver eventual 
contrato, recibo de compra e venda ou outro tipo de documento particular que 
tenha procedido à transmissão dessa posse ao solicitante dessa ata notarial é 
interessante citar: “conforme contrato particular de compra e venda, firmado 
entre FULANO DE TAL em data de”);  constituído por um Lote nº ____, da 
quadra nº _______, situado no LOTEAMENTO BAIRRO _______, nesta 
Cidade de __________, medindo a área de 360,00m2 (trezentos e sessenta 
metros quadrados), com as seguintes confrontações e dimensões: frente, 
Avenida ________, numa linha de 12,00m; fundos, lote nº _______, numa 
linha de 12,00m; lado direito, Lote nº ______, numa linha de 30,00m; e 
lado esquerdo, lote nº ______, numa linha de 30,00m; com inscrição imo-
biliária municipal sob o nº ______; 2) que segundo informações prestadas 
pelos confrontantes do imóvel descrito acima, identificados e reconhecidos por 
mim, pela documentação pessoal que me foi apresentada, de cujas identidades 
e capacidades jurídicas dou fé: a) dos fundos, Sr. FULANO DE TAL (quali-
ficação completa); b) do lado direito, Sr. FULANO DE TAL (qualificação 
completa); c) do lado esquerdo, Sr. FULANO DE TAL (qualificação com-
pleta), sendo todos respectivamente proprietários dos imóveis objetos das 
matrículas nºs ____, do Cartório de Registro Geral de Imóveis desta Co-
marca de ____; os mesmos conhecem a pessoa do SOLICITANTE e infor-
mam que têm conhecimento de que o mesmo tem a posse do imóvel acima 
descrito há mais de _________ anos, sem qualquer interrupção ou oposição de 
terceiros e que desconhecem a existência de quaisquer ações cíveis reais, pes-
soais ou reipersecutórias ajuizadas em face do SOLICITANTE ou de qualquer 
membro de sua família;    3)  que o imóvel acima está localizado em área urba-
na na Avenida _________, com área total de 360,00m2 (trezentos e sessenta 
metros quadrados), medindo 12,00m de frente com a dita Avenida ________; 
ao lado direito medindo 30,00; ao lado esquerdo medindo 30,00m; onde divi-
de-se com a propriedade de FULANO DE TAL, medindo 12,00m nos fundos; 
ao lado direito divide-se com a propriedade de FULANO DE TAL; e pelo lado 
esquerdo divide-se com a propriedade de FULANO DE TAL, tudo em confor-
midade com a planta, memorial descritivo e anotação de responsabilidade téc-
nica – ART, apresentada nestas Notas; 4) que o referido imóvel é de proprie-
dade desconhecida ou pertence a FULANO DE TAL, conforme certidão 
expedida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis da cidade de 
_______-ES; 5) o SOLICITANTE declarou que nunca teve qualquer tipo de 
contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo a sua posse 
mansa, pacífica e contínua e, portanto, sem oposição e ininterrupta durante 
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todo esse tempo de ____ anos, se inserindo na hipótese de usucapião ordinário 
comum, nos termos do artigo 1242, do Código Civil Brasileiro; 6) que o SO-
LICITANTE declara que a todo momento agiu como possuidor desde que en-
trou para o imóvel agiu como se fosse o próprio dono, tendo nele estabelecido 
moradia sua e de sua família; 7) que o SOLICITANTE não é proprietário de 
nenhum outro imóvel (em alguns casos de usucapião a pessoa pode ter outros 
imóveis. Ver o caso concreto), seja ele rural ou urbano e que possuindo o refe-
rido imóvel por tempo suficiente para ensejar a prescrição aquisitiva através do 
usucapião extrajudicial, informou que o valor venal do imóvel junto à Prefei-
tura Municipal de ____ (ou o declarado pelo SOLICITANTE) é de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). Pelo SOLICITANTE me foi apresentando 
ainda, para comprovação do seu lapso temporal de posse, os seguintes docu-
mentos: 1 – CARNÊS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IPTU 
DO IMÓVEL OU CERTIDÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO 
IPTU (ou FORO ANUAL quando se tratar de domínio útil ou imóvel afo-
rado ou enfitêutico): Prefeitura Municipal de ____ – Estado do ___ – Secre-
taria Municipal de Finanças – Documento de Arrecadação Municipal – Exer-
cícios de 2005 a 2015 – Parcela Única – em nome de FULANO DE TAL, com 
o valor venal de R$ ________, sendo o valor total recolhido de R$ _________.   
2 – DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA: Declarações anuais de 
imposto de renda apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, dos 
exercícios de 2005 a 2015, onde o SOLICITANTE declarou ter a posse do re-
ferido imóvel há mais  10 (dez) anos; 3 – COMPROVANTES DE ENDERE-
ÇO DOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS: Comprovantes de endereço em nome 
do SOLICITANTE, relativos ao pagamento de água, energia e telefone, com-
provando a posse no imóvel por mais de ___ anos; 4 – PLANTA ATUALIZA-
DA DO IMÓVEL COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉC-
NICA: foi apresentada ainda a planta atualizada do imóvel, com memorial 
descritivo e anotação de responsabilidade técnica – ART – CREA/ES nº _____, 
assinada pelo engenheiro responsável FULANO DE TAL, em data de 
___________; 5 – CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS AJUIZADOS 
RELATIVAS A AÇÕES CÍVEIS REAIS, PESSOAIS E REIPERSECU-
TÓRIAS: expedida por meio eletrônico – Poder Judiciário do Estado do Espí-
rito Santo - Certidão nº ______, em data de _________. Certifica que, consul-
tando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder 
Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a 
presente data e hora, nada consta contra o SOLICITANTE, conforme itens “e”, 
“f” e “g”: “e. A presente certidão abrange todos os processos dos juizados es-
peciais cíveis, exceto os processos eletrônicos registrados no E-Procees, em 
funcionamento nas comarcas de Vitória e Vila Velha; f. Em relação as comar-
cas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações 
de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, 
tramitam, apenas, no juízo de Vitória; g. As ações de natureza cível abrangem 
inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Cura-
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tela, Interdição,...), Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item 
f)”;  6 – CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL expedida por meio eletrôni-
co -Prefeitura  Municipal de ______ - Secretaria Municipal de Finanças - Cer-
tidão sob nº _____, referente ao imóvel devidamente inscrito nesta municipa-
lidade sob nº _______, datada de 21 de maio de 2015; 7 – CERTIDÕES DE 
CITAÇÃO DE AÇÕES REAIS, PESSOAIS E REIPERSECUTÓRIAS E 
DE ÔNUS REAIS EM NOME DOS CONFRONTANTES: expedida pelo 
Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de _____-ES, 
em data de _____. Pelo ADVOGADO do SOLICITANTE me foi dito e decla-
ra por este ato notarial que prestou assistência jurídica ao mesmo e que acom-
panhou integralmente a lavratura da presente ATA NOTARIAL. Finalmente, o 
SOLICITANTE deste ato declara,  sob as  penas  da  lei:  1)  que  todas  as  
declarações  prestadas  nesta ATA NOTARIAL são verdadeiras, sendo infor-
mado sobre as sanções cíveis e criminais em caso de falsa declaração;  2) que 
requer e autoriza o Senhor Oficial do Cartório de Registro Geral de Imóveis 
competente, a prática de todos os atos registrais em sentido amplo, nos termos 
do artigo 1.071, do Código de Processo Civil; 3) que o SOLICITANTE foi 
instruído por seu advogado de todos os termos do artigo 1.071, do Código de 
Processo Civil, que prevê este procedimento, nos seguintes termos: “Art. 
1.071.  O Capítulo III do Título V da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973 (Lei de Registros Públicos), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 
216-A: (Vigência) – “Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido 
o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado 
diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que 
estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, repre-
sentado por advogado, instruído com: I – ata notarial lavrada pelo tabelião, 
atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o 
caso e suas circunstâncias; II – planta e memorial descritivo assinado por 
profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilida-
de técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares 
de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes; III – certidões 
negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio 
do requerente; IV – justo título ou quaisquer outros documentos que demons-
trem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o 
pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel”; e 4) que 
aceita esta ATA NOTARIAL em todos os seus termos e conteúdo. CITAR 
OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO À CENSEC?  (Conforme artigo 7º, do 
Provimento nº 18/2012, do Conselho Nacional de Justiça, será procedido o 
cadastro do presente ato notarial no prazo legal junto à CENSEC – Central 
Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados). CONSULTAR CNIB? 
(Conforme determina o art. 14, do Provimento nº 39/2014, do Conselho 
Nacional de Justiça – Corregedoria Nacional de Justiça, datado de 25 de 
Julho de 2014, assinado pelo Exmº. Sr. Dr. Conselheiro Guilherme Calmon, 
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Corregedor Nacional de Justiça em exercício, foram realizadas buscas, na 
presente data, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, 
não sendo encontrado qualquer anotação de Indisponibilidade de Bens em 
nome do SOLICITANTE que impeçam a lavratura deste ato, de acordo com 
Relatório de Consulta de Indisponibilidade emitido às ______, do dia 
________ – Códigos HASH: ___). ENVIAR DOI? (A DOI referente ao pre-
sente instrumento será emitida regularmente e enviada à SRF, no prazo esta-
belecido pela IN RFB nº 1.112 de 28/12/2010). As exigências legais e fiscais 
inerentes à legitimidade do ato foram cumpridas. Sendo tão somente o que ti-
nha a certificar, encerro a lavratura da presente ATA NOTARIAL, nos termos 
dos artigos 6º e 7º, inciso III, da Lei Federal nº 8935/94 e dos artigos 364 e 365, 
inciso II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que estabelecem: “Art. 364. 
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos 
que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua 
presença. Art. 365. Fazem a mesma prova que os originais: (...) II – os trasla-
dos e as certidões extraídas por oficial público, de instrumentos ou documen-
tos lançados em suas notas”. Lavrada a presente ATA NOTARIAL e lida em 
voz alta à parte, achou em tudo conforme, aceitou e assina, comigo Tabelião, 
dispensada a presença de testemunhas, consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, 
do Código Civil. Eu, _________________________ Tabelião, que fiz digi-
tar, subscrevo e assino em público e raso. DOU FÉ. Selo Digital do Ato nº 
_________, Emolumentos: Tab. 07, Item IV  (R$____), Fundos (R$____), 
Total  (R$____). 

Em Testº _________ da verdade.
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16
PACTO ANTENUPCIAL

Bruno Bittencourt Bittencourt

46 Art. 1.654. A eficácia do pacto antenupcial, realizado por menor, fica condicionada 
à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de 
separação de bens.

 É cediço que o sistema civil brasileiro adota o regime da comunhão 
parcial como o regime legal de bens nos casamento. No caso de silêncio das 
partes este será o regime adotado. No entanto, aos cônjuges é facultada a 
livre escolha de qualquer regime (artigo 1.639 caput), deste que observado o 
disposto no artigo 1.641 do Código Civil de 2002, devendo esta escolha ser 
formalizada pelo pacto antenupcial.
 Pacto antenupcial, nas palavras de CARLOS ROBERTO GONÇALVES 
é: [...] um contrato solene e condicional, por meio do qual os nubentes 
dispõem sobre o regime de bens que vigorará entre ambos, após o casamento. 
Solene, porque será nulo se não for feito por escritura pública. Não é possível 
convencionar o regime matrimonial mediante simples instrumento particular ou 
no termo do casamento, pois o instrumento público é exigido ad solemnitatem. 
E condicional, porque só terá eficácia se o casamento se realizar (si nuptiae 
fuerint secutaei). Caducará, sem necessidade de qualquer intervenção judicial, 
se um dos nubente vier a falecer ou se contrair matrimonio com outra pessoa.” 
(2004, p. 405)
 É necessário, pois, a formalização do pacto por escritura pública, “[...] 
a fim de cercá-lo de toda solenidade. A escritura pública representa assim 
condição essencial à existência do próprio ato [...]” (MONTEIRO, 2004, p. 
190). Estabelece o artigo Art. 1.653, in verbis: “É nulo o pacto antenupcial se 
não for feito por escritura pública, e ineficaz se não lhe seguir o casamento.”
 Destaca-se que o pacto lavrado após a celebração do casamento será nulo, 
visto que qualquer alteração do regime deverá preceder de autorização judicial, 
pedido motivado de ambos os cônjuges e comprovação do não prejuízo a 
terceiros, conforme os ditames do artigo 1.639, §2º do Código Civil de 2002.
 Quanto à capacidade para sua realização, vincula-se à capacidade para o 
casamento, exigido aos menores, o consentimento dos pais ou representantes 
legais quanto à escolha do regime pelos filhos, resguardado o caso da separação 
obrigatória, nos termos do artigo 1.6541 do CC/2002.
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 Para que se possa surtir efeitos erga omnes é obrigatório o registro do 
pacto em “livro especial, pelo oficial do Registro de Imóveis do domicílio dos 
cônjuges” (artigo 1.657). Caso não o faça o pacto terá validade apenas entre os 
nubentes, de modo que vigorará para terceiros o regime da comunhão parcial e 
entre os cônjuges o regime acolhido no pacto.
 DÉBORA GOZZO, em estudo à Lei dos Registros Públicos (6.015/73), 
anota que, em caso de um dos cônjuges for comerciante, o pacto também 
deverá ser arquivado na Junta Comercial competente para surtir seus efeitos. 
(1992, p. 113)
 As disposições do pacto antenupcial limitam-se apenas às de caráter 
econômico e patrimonial, sendo nula qualquer outra convenção, p. ex., 
“nenhum valor terão as cláusulas que dispensem os cônjuges do dever de 
fidelidade, coabitação, mútua assistência, sustento e educação dos filhos e 
exercício do poder familiar.” (GONÇALVES. 2006, p. 406) Logo, entende-
se que o pacto encontra seus limites nas normas de ordem pública, conforme 
disposto no artigo 1.655, in verbis: “É nula a convenção ou cláusula dela que 
contravenha disposição absoluta de lei.”
 Anota WASHINGTON DE BARRO MONTEIRO que “[...] as disposições 
absolutas de lei são as de ordem pública, as rigorosamente obrigatórias, que 
tem caráter proibitivo e cuja aplicação não pode ser afastada ou excluída pelas 
partes. O Código não se refere às cláusula ofensivas dos bons costumes, mas 
é fora de dúvida que a defesa da ordem pública, a defesa dos interesses gerais 
da sociedade, abrange também a dos costumes. Em tais condições, tornam-
se inadmissíveis estipulações antenupciais que alterem a ordem da vocação 
hereditária, que excluam da sucessão os herdeiros necessário, que estabeleçam 
pactos sucessórios, aquisitivos ou renunciativos (de succedendo  ou de non 
succedendo), com violação ao disposto no art. 426 do Código Civil de 2002. 
(2004, p. 193-194)
 Por fim dispõe a redação do Art. 1.656, in verbis: “No pacto antenupcial, 
que adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar 
a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares”.
 Portanto, o pacto antenupcial será necessário quando a estipulação do 
regime for diverso do regime legal. Suas disposições poderão versar apenas 
sobre as relações econômicas, devendo, para surtir os efeitos pretendidos, ser 
feito por escritura pública e registrado no Cartório de Registro de imóveis do 
domicílio dos contraentes. Deve-se ter em mente que o ato trata das relações 
patrimoniais pré nupciais, podendo ser realizado mesmo que o regime de bens 
escolhido seja o legal.
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 O Conselho Nacional de Justiça publicou o Provimento nº 42/2014, que 
trouxe para os Tabeliães de Notas a obrigatoriedade de, no prazo máximo de 
três dias contados da data da expedição do documento, encaminhar à respectiva 
Junta Comercial, para averbação junto aos atos constitutivos da empresa, 
cópia do instrumento de procuração outorgando poderes de administração, de 
gerência dos negócios, ou de movimentação de conta corrente vinculada de 
empresário individual, sociedade empresária ou cooperativa.
 Com a publicação de novas regras, normalmente é comum o surgimento 
de dúvidas sobre a forma adequada de cumprimento da novel legislação pela 
classe notarial. 
 Nesta toada, o Cartório do 2º Ofício de Vitória, Estado do Espírito Santo, 
submeteu ao Colégio Notarial – Seção Espírito Santo – vários questionamentos, 
sendo os mesmos respondidos na forma abaixo, o que poderá servir de 
parâmetro para outros Estados da Federação:

1– A serventia deverá cobrar a elaboração de ofícios conforme previsto na 
tabela de emolumentos – Tabela 03?

 Resposta: Sim, o notário deverá aplicar a tabela 03 e cobrar os seguintes 
emolumentos: a) Item X, Letra A – Ofícios em geral, editais e avisos pela 
primeira folha; e b) Item XI – Encaminhamento de correspondência. O 
notário também poderá tirar cópia autenticada do traslado da procuração 
que será encaminhada à Junta Comercial. O Colégio Notarial do Brasil – 
Conselho Federal (CNB/CF) e a Seccional do Estado de São Paulo (CNB/
SP) orientam os notários para que, após a expedição do traslado da procuração 
pública que outorgue poderes de administração, de gerência dos negócios, 
ou de movimentação de conta corrente vinculada de empresário individual, 
sociedade empresária ou cooperativa, providenciem uma cópia autenticada do 
referido ato e a remetam acompanhada de ofício por carta registrada com “AR” 
à respectiva Junta Comercial competente, mediante pagamento da autenticação 
e das despesas postais pelo mandante. (A cobrança aqui informada deverá 
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estar de acordo com a Tabela de emolumentos de cada Estado da Federação ou 
Distrito Federal).

2 – A elaboração de ofício deverá ser realizada por ato único (unidade), 
ou pode ser feita em blocos? 01 (um) ofício contendo vários atos de um 
mesmo outorgante?

 Resposta: Deverá ser feito um ofício por cada ato de procuração 
encaminhado, pois a Junta Comercial arquivará cada ofício junto à 
documentação de cada Empresa. 

3 – A serventia deverá fazer a remessa do ofício e documentos pelos 
Correios – AR? ou deslocará funcionário para realizar tal diligência? 
Diligência urbana – com previsão na Tabela 03, VII/A?
 Resposta: O Tabelião poderá encaminhar o Ofício pelos Correios e com 
aviso de recebimento – AR, caso em que poderá aplicar o artigo Art. 634, do 
Código de Normas, que estabelece: “É facultado ao tabelião realizar, mediante 
autorização expressa do interessado, perante repartições públicas em geral e 
registros públicos, todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes 
ao preparo ou à eficácia dos atos notariais, com direito ao reembolso das 
despesas para obtenção de certidões e outros documentos indispensáveis ao ato. 
Parágrafo único. Realizando as diligências acima referidas, o notário poderá 
solicitar adiantamentos e fará jus ao reembolso das despesas que comprovar, 
devendo exibir os comprovantes e fornecer à parte recibo discriminado do 
valor a ser reembolsado.” Caso o Tabelião opte pela diligência, poderá cobrar 
os emolumentos devidos contidos na Tabela 03, Item VII, Letra A – Diligência 
em perímetro urbano e suburbano. 

4 – A forma de envio é facultativa?
 Resposta: Sim. O Tabelião poderá encaminhar o Ofício pelos Correios 
e com aviso de recebimento – AR ou na forma de diligência em perímetro 
urbano e suburbano, com a cobrança dos emolumentos devidos, conforme o 
caso. 

5 – Caso a serventia opte pela remessa via Correios com AR; em caso de 
extravio, poderá a serventia ser responsabilizada?
 Resposta: Sim. Nesse caso, a fim de evitar eventuais responsabilidades 
recomenda-se arquivar o comprovante do envio dos Correios, solicitando que 
seja discriminado o objeto encaminhado à Junta Comercial. 

6 – Obrigatoriedade - quem não cumprir com os ditames do provimento, 
visando diminuir o impacto financeiro na carteira de clientes Pessoa 
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Jurídica, e usar a medida como forma de melhorar sua concorrência no 
mercado, será fiscalizado? Será apenado?
 Resposta: Sim. Os provimentos editados pelo CNJ têm força de ato 
normativo primário, sendo todos eles de cumprimento obrigatório pelos 
notários. Em caso de descumprimento, poderá incidir as penalidades descritas 
na Lei nº 8935/94. 

7 – Pessoas jurídicas não vinculadas à Junta Comercial estarão submetidas 
ao provimento?
 Resposta: Não, pois o Provimento nº 42/2014 estabeleceu tal regramento 
tão somente para as Empresas e Juntas Comerciais. 

8 – Pessoas físicas, substabelecendo poderes que lhe foram outorgados por 
Pessoa Jurídica, estarão obrigadas ao Provimento 42/2014?
 Resposta: Sim, pois tal comunicação à Junta Comercial retratará a 
realidade atual da situação da Pessoa Jurídica. Além disso, visando dar 
informações fidedignas da atual situação da Empresa, a revogação da 
procuração também deverá ser comunicada à Junta Comercial, até mesmo para 
manter a fidelidade das informações do ato. 

9- Considerando que o provimento impõe que a serventia cumpra o 
dispositivo em até 03 (três) dias, poderá a serventia entregar o traslado do 
ato ao outorgante, sem que antes seja procedida tal averbação na Junta 
Comercial?
 Resposta: Sim, pois o artigo 1º, do Provimento nº 42/2014 do CNJ, 
estabelece que: Os Tabelionatos de Notas deverão, no prazo máximo de três 
dias contados da expedição do documento, encaminhar à respectiva Junta 
Comercial (...). Portanto, o prazo de três dias será contado a partir da lavratura, 
conclusão e entrega do traslado do ato de procuração à parte. Cumpre ressaltar 
que tal prazo só será iniciado após a conclusão do ato, o que se dará no momento 
da assinatura do representante da Empresa Outorgante, que poderá ser em 
data posterior à lavratura do ato, e no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 
dispõe o artigo 575, do Código de Normas: “Art. 575. É vedado manter livro 
paralisado por período superior a 30 (trinta) dias, com uso concomitante de 
outro com a mesma finalidade.”

10 – Considerando as necessidades particulares dos Tabeliães atuantes 
neste Estado, o agito, as distâncias e a eventual dificuldade de logística 
dentro dos grandes centros, é possível uma padronização a nível estadual, 
junto à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo - 
CGJES, que nos permita a remessa dos ofícios em até 07 (sete) dias, ou 
seja, 01 (uma) vez por semana?
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 Resposta: Não visualizamos chance de deferimento dessa proposta, pois 
os provimentos editados pelo CNJ têm força de ato normativo primário, sendo 
todos eles de cumprimento obrigatório pelos notários a nível nacional. Em caso 
de descumprimento, poderá incidir as penalidades descritas na Lei nº 8935/94. 
No entanto, em caso de descumprimento por motivos de força maior ou caso 
fortuito, o notário poderá justificar tal fato com a impossibilidade eventual em 
cumprir tal determinação, tudo de acordo com as peculiaridades locais de cada 
Comarca.

11 – A cópia do ato, que requer o provimento seja remetido à Junta 
Comercial, pode ser cópia simples? Ou é imprescindível a autenticada? 
 Resposta: Por questões de segurança jurídica, recomenda-se que todas as 
cópias encaminhadas à Junta Comercial sejam devidamente autenticadas. 
 Por fim, vale ressaltar que membros do Colégio Notarial do Brasil – Seção 
Espírito Santo – estiveram reunidos na Junta Comercial do Estado do Espírito 
Santo, sendo ali definido que: 1) será criado um sistema de informática ou link 
ligado ao site da Junta Comercial do Espírito Santo, para que tais comunicações 
possam também ser feitas via online, a critério de cada delegatário; 2) as 
procurações de Empresas com sede em outros Estados da Federação somente 
poderão ser comunicadas através dos Correios com aviso de recebimento – 
AR; 3) as procurações a serem encaminhadas à Junta Comercial serão tão 
somente aquelas em que figurarem como outorgantes Empresas outorgando 
poderes de administração, de gerência dos negócios, ou de movimentação de 
conta corrente vinculada de empresário individual, sociedade empresária ou 
cooperativa.
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18
REGRAS DE DIREITO INTERNACIONAL
NA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL
Bruno Bittencourt Bittencourt

 A abrangência e importância da atividade notarial e registral permeia 
diversos ramos do direito, dentre eles o direito internacional privado. Não raro, 
os notários brasileiros deparam-se com pedidos de divórcio de um casamento 
celebrado no exterior ou, o registrador civil, recebe em sua serventia para 
registro no Livro E e averbação no assento de casamento documento estrangeiro 
que decreta o fim da sociedade conjugal de ato realizado em seu cartório.
 O Brasil é signatário de diversos tratados de direito internacional, os 
quais visam à harmonização da legislação pátria com a legislação alienígena, 
permitindo assim convivência pacífica entre elas, principalmente ao tratarmos 
do direito de família. O principal deles é o Código de Bustamante, inserido 
no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Nº 18.8711, de 13 de 
agosto de 1929, após sua retificação pela então República dos Estados Unidos 
do Brasil, que se deu em seguida à Sexta Conferencia Internacional Americana, 
reunida na cidade de Havana, Cuba, naquele mesmo ano.
 No âmbito do registro civil, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou 
a Resolução 155, de 16/07/2012, cuja regulamentação versou a respeito do 
ingresso de atos realizados no exterior, por autoridade brasileira ou estrangeira, 
nos livros do registro civil em nosso país. Com muita sapiência, o órgão 
administrativo discriminou os procedimentos específicos para o traslado de 
nascimento, casamento e óbito, silenciando-se, no entanto, quanto à dissolução 
das núpcias.
 Sob a ótica jurisdicional, o Código de Processo Civil fixa a autoridade 
judiciária brasileira como competente quando o “réu, qualquer que seja sua 
nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil”2. Salienta-se, porém, que esta 
competência não é exclusiva, podendo as ações ou pedidos serem propostos 
perante a autoridade competente de outro país, conforme o caso concreto.

1 OBS: para conhecer os tratados em vigor para o Brasil, verifique o site do Ministério 
das Relações Exteriores em  www.mre.gov.br e Ministério da Justiça www.mj.gov.br
2 Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando: I - o réu, qualquer que 
seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; II - no Brasil tiver de ser cum-
prida a obrigação; III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.
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 De maneira análoga, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
– LINDB – preconiza em seu artigo 7º que a “lei do país em que domiciliada a 
pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, 
a capacidade e os direitos de família”.
 Ambos os dispositivos legais supracitados são partes integrantes de 
normas de direito internacional privado insertos nas legislações brasileiras, 
os quais devem, sempre, ser interpretados de maneira conjunta e dinâmica, 
de forma a harmonizar o sistema jurídico. Porém, a gama de normas a que 
devemos nos atentar transcende o direito pátrio, como é o exemplo do Código 
de Bustamante.
 Neste diapasão, duas situações devem ser levadas em consideração: 
(i) casamento celebrado no exterior e o divórcio feito no Brasil; (ii) divórcio 
realizado no exterior de casamento celebrado no Brasil.
 Para todo ato lavrado, seja no Brasil, seja no exterior, requisitos de 
validade são impostos para que surtam seus efeitos no país de destino. Uma 
escritura pública lavrada no Brasil (ou no exterior) deverá produzir seus 
efeitos mediante a legislação alienígena (ou no Brasil), desde que: (a)  raticada 
pela autoridade competente (Tabelião); (b) na presença de ambas as partes; 
(c) devidamente acompanhadas de seu advogado; (d) ausência de incapaz; 
(e)  consensualidade entre as partes; (f) tradução por tradutor oficial; e 
(g) registro do ato no RTD3.
 Assim, para que um divórcio extrajudicial feito no Brasil surta seus efeitos 
no país de origem do casamento, ele deve ser revestido das formalidades legais 
exigidas pela lei brasileira, assim como descrito no parágrafo acima. Observa-
se que a fixação do país onde o ato poderá ser lavrado diz respeito ao local de 
domicílio dos interessados.
 Esta mesma regra também é válida para documentos com força de 
escritura pública lavrados em país estrangeiro. A título exemplificativo, um 
divórcio realizado por escritura pública lavrada por tabelião francês poderá 
ingressar no registro civil brasileiro, surtindo todos os efeitos, isto porque 
na França, assim como no Brasil, é possível que um divórcio seja feito 
extrajudicialmente.
 Desta forma desde que os pressupostos exigidos pela legislação brasileira 
sejam todos adimplidos, o ato poderá ser válido no Brasil sem necessidade de 
homologação judicial, tampouco pelo STJ, somente sendo exigido o registro no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos – RTD, após sua tradução, conforme 
inteligência do artigo 129, 6º da Lei 6.015/73 – Lei dos Registros Públicos.
 Não será admissível, porém, um divórcio feito no Brasil com partilha 
de bens situados no exterior. Neste caso há expressa vedação legal, inclusive 
pelo artigo 29, da Resolução 35 do CNJ. Por sua vez, o CPC (art. 89, I e 
II), estabelece competência exclusiva da autoridade brasileira para “conhecer 

3 As letras “f” e “g” dizem respeito à validade de ato lavrado no exterior para ingresso 
no sistema brasileiro.
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de ações relativas a imóveis situados no Brasil”, bem como “para proceder a 
inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança 
seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional”.
 Seguindo os entendimentos acima, recebido pelo tabelião de notas 
brasileiro pedido de divórcio de casamento realizado no exterior, este deverá 
observar, desde logo, se o domicílio dos interessados e os bens do casal se 
situam no Brasil. Não sendo aqui o domicílio, o delegatário deverá se recusar 
a lavrar o ato e, caso exista qualquer bem situado no exterior, não poderá haver 
a partilha com relação a ele, mas tão somente o divórcio.
 Noutra esteira, o registrador civil que receber em seu cartório documento 
com força de escritura pública lavrada no estrangeiro deverá se atentar 
se as formalidades do ato foram adimplidas e se no país de origem existe 
possibilidade de divórcio extrajudicial. Além disso, o ato deve ser traduzido 
e registrado no RTD, em obediência à Lei dos Registros Públicos. Caso tais 
requisitos não sejam todos satisfeitos, o divórcio não surtirá seus efeitos no 
Brasil.
 E mais. A averbação de divórcio realizado no exterior poderá ser feita 
no registro civil, conforme leitura analógica do artigo 221, III, da LRP, que 
admite para fins de inscrição no Registro de Imóveis os atos autênticos de 
países estrangeiros, com força de instrumento público, legalizados, traduzidos 
na forma da lei e registrados por Oficial de Registro de Títulos e Documentos4.
 Portanto, os atos realizados fora do Brasil poderão surtir efeitos em nosso 
país, da mesma maneira que os atos aqui praticados terão eficácia garantida no 
estrangeiro. Porém, para que isso ocorra de maneira efetiva, deve, tanto o tabelião 
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19
RESPONSABILIDADE CIVIL NA

AUTENTICAÇÃO?

Rodrigo Reis Cyrino

 A autenticação de cópias é o ato pelo qual o Tabelião de Notas ou 
Escrevente autorizado certifica que a cópia reprográfica de um documento 
confere com o documento original que lhe foi apresentado pelo usuário do 
serviço notarial.
 No entanto, o ato do Cartório de Notas de autenticar uma cópia não tem 
pertinência quanto ao conteúdo ideológico do documento ou a realidade do 
seu teor, sendo somente uma análise formal de aspectos relativos ao formato 
do documento, tais como: aparência visual, forma material e os aspectos 
externos, momento em que o Tabelião tão somente certifica que o documento 
confere com o que foi apresentado no original na serventia, certificando a 
correspondência por semelhança entre o documento original apresentado e a 
cópia autenticada. 
 O Cartório de Notas só terá responsabilidade civil se o documento 
autenticado estiver com grandes rasuras, adulterações visíveis, emendas, 
borrões, possuir espaços em branco, alterações no seu conteúdo, falsificação 
ou fraude grosseira, perceptíveis a olho nu, ou grotesca montagem que 
dispensaria qualquer perícia técnica para a aferição da falsidade ou fraude 
pelo Tabelião. 
 Pois bem. Na prática, se o Tabelionato autenticar uma fotocópia que, 
substancialmente corresponde ao documento apresentado como original sem 
qualquer falha vista a olho nu, não há que se falar em responsabilidade civil, 
até mesmo porque o notário não é perito criminal e não possui instrumentos 
técnicos ou de apuração para verificar uma falsificação ou fraude em 
determinados documentos.
 Dessa forma, nessa toada, o Cartório de Notas possui uma 
responsabilidade limitada de garantir que a cópia certificada pelo escrevente 
corresponde ao documento apresentado para a conferência e autenticação, mas 
não a autenticidade do conteúdo ideológico em si do documento. 
 Portanto, estando preenchidos os requisitos formais dos documentos 
levados à autenticação, o Tabelião atua no estrito cumprimento de um dever 
legal de certificar o fato de que foi apresentado o documento original na 
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Serventia, não havendo possibilidade de analisar o conteúdo do ato em muitos 
casos que exigem uma perícia técnica apurada. 
 Sendo assim, a pergunta que se faz é: no caso concreto, poderia o 
funcionário do Cartório afirmar, a olho nu e com segurança, ser a fotocópia 
apresentada resultante de uma montagem ou não? Se não for possível essa 
verificação de plano, mas somente com uma perícia, isso afasta qualquer 
responsabilidade civil do Tabelião de Notas. 
 Sobre o assunto, analogicamente, o artigo 157, da Lei de Registros 
Públicos estabelece que: 

 Art. 157. O oficial, salvo quando agir de má-fé, devidamente 
comprovada, não será responsável pelos danos decorrentes da 
anulação do registro, ou da averbação, por vício intrínseco ou 
extrínseco do documento, título ou papel, mas, tão-somente, 
pelos erros ou vícios no processo de registro. 

 Sob esse aspecto, Walter Ceneviva esclarece que “a má-fé do Oficial 
deve ser devidamente comprovada, válidos todos os meios de prova permitidos 
em Direito (...) defluindo sua existência do conhecimento que o serventuário 
tem de vício do título submetido, registrando-o, apesar disso” (In: Tratado de 
Registros Públicos. p. 92).
 Noutro giro, também analogicamente, o artigo 8o, parágrafo único, da 
Lei Federal n° 9.492/97 (lei que regulamenta os serviços concernentes ao 
protesto de títulos), ao tratar das duplicatas por indicação, encaminhadas pelas 
Instituições Financeiras, diz que fica a cargo do Tabelião de protestos a mera 
instrumentalização das mesmas, ou seja, o Tabelião não pode alterar qualquer 
dado constante do referido título:

 Art. 8o Os títulos e documentos de divida serão 
recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos 
Tabelionatos de Protesto, obedecidos os critérios de quantidade 
e qualidade.
 Parágrafo único. Poderão ser recepcionadas as indicações 
a protestos das Duplicatas Mercantis e de Prestação de Serviços, 
por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo 
de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, 
ficando a cargo dos Tabelionatos a mera instrumentalização das 
mesmas.

 Numa interpretação desse artigo 8o, parágrafo único, da lei 9.492/97, 
depreende-se que não há possibilidade e disponibilidade operacional para 
que o Tabelião de protestos possa realizar a verificação das formalidades 
intrínsecas do título de crédito, a saber: prescrição, decadência, regularidade 
na emissão do CNPJ, CPF, sua correlação com a denominação, razão social, ou 
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nome fantasia do sacado, se o número da fatura corresponde ao da duplicata, 
se houve ou não a entrega da mercadoria ou a efetiva prestação do serviço 
(substituível por declaração do sacador no próprio título), etc., porque estes 
dados estão sob a responsabilidade do credor. Da mesma forma, ocorre com 
o Tabelião de Notas ao autenticar uma cópia do documento original, onde é 
verificado o aspecto formal e não o conteúdo do documento.
 Outro ponto importante a ser analisado sobre a responsabilidade civil em 
uma autenticação de cópia de um documento, que futuramente vem a ser tido 
como falsificado, é a existência ou não do nexo causal entre a ação e o dano 
ocorrido.
 Imagine a situação em que um suposto vendedor apresenta a um corretor 
de imóveis uma identidade falsa e deixa na Imobiliária uma cópia autenticada 
em Cartório desse documento. Com tal cópia autenticada o corretor de imóveis 
vende o bem só com base nessa identidade, sendo que posteriormente descobre-
se que ocorreu um verdadeiro golpe nessa venda lesando o comprador que 
pagou a integralidade do preço. Nesse exemplo, pergunta-se: tão somente a 
autenticação de um documento falsificado foi o que gerou um dano numa venda 
de um imóvel por quem se passou por vendedor ou o corretor de imóveis, por 
exemplo, deveria ter realizado outras diligências para não ocorrer o golpe?
 No referido exemplo, não há responsabilidade do Tabelionato, porque o 
corretor de imóveis deveria ter tomado outras diligências necessárias para a 
venda do imóvel, tais como anúncios do imóvel em placas, jornais, obtenção 
da certidão de ônus do imóvel, verificação na vizinhança sobre  a pessoa do 
vendedor, levantamento do cadastro imobiliário na Prefeitura, orientação sobre 
a forma de pagamento através de cheque nominal ou cruzado e etc. 
 Além disso, no exemplo citado, aplica-se aqui a teoria da causalidade 
direta onde exige-se que um evento, fator ou circunstância só se caracteriza 
como causa do resultado danoso se houver um vínculo direto e imediato entre a 
conduta do agente e o dano, ou seja, tão somente a autenticação geraria o dano? 
Evidente que não, e por isso não incide responsabilidade civil do notário, até 
mesmo porque a autenticação se constitui em verdadeiro serviço de meio. 
 A teoria da causalidade direta foi adotada pelo artigo 403, do Código 
Civil, nos seguintes termos:

 Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do 
devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os 
lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo 
do disposto na lei processual.

 Nesse paradigma, é de fácil constatação que não havendo liame entre a 
conduta do Tabelionato e os danos experimentados pela parte lesada, tal fato 
descaracteriza cabalmente o nexo de causalidade, mormente porque vige no 
país o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, ou seja, os contratos 
só produzem efeitos entre os contratantes, salvo as peculiaridades de casos 
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excepcionais. As partes que participaram do contrato de compra e venda e 
em tese são os responsáveis juridicamente pela transação são: o vendedor, 
comprador e o corretor de imóveis que prestou o serviço de vender o imóvel 
sem qualquer ônus ao comprador e ganhou comissão para tanto. 
 Portanto, pelo conceito acima descrito percebe-se que a responsabilização 
do Cartório de Notas é insubsistente, eis que este não se obrigou a nenhum 
negócio jurídico de compra e venda, nem sequer sabia da relação havida entre 
o vendedor, comprador e o corretor de imóveis.
 Por todo o exposto, é importante esclarecer que em todos os casos de 
responsabilidade civil, inclusive na objetiva, o laço ou relação direta de causa e 
efeito (nexo causal) entre o fato gerador da responsabilidade e o dano são seus 
pressupostos indispensáveis, conforme decisões dos Tribunais:

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS 
– CONTRATO DE LOCAÇÃO – FALSIFICAÇÃO DA 
ASSINATURA DO FIADOR – FIRMA RECONHECIDA 
PELO TABELIÃO – DANOS DECORRENTES DA INJUSTA 
COBRANÇA DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS – AUSÊNCIA 
DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO PRATICADO 
PELO RÉU E OS DANOS ALEGADOS. 1) A responsabilidade 
civil depende da concorrência dos seguintes elementos: 
conduta culposa ou dolosa, dano experimentado e o nexo de 
causalidade entre ambos. 2) Nas ações de indenização por 
ato ilícito, não basta a prova de fatos isolados, mas a efetiva 
demonstração do nexo de causalidade entre a ação voluntária 
do causador do dano e o prejuízo dele decorrente, devidamente 
comprovado. 3) Improcede o pedido de indenização por danos 
morais se um dos requisitos ensejadores da responsabilidade 
civil não estiver demonstrado. (TJDFT – APC 2005071002002-
7 – Desembargadora Relatora Fátima Rafael – Sessão de 
Julgamento: 10/2006 – 4ª VCV/TAG – INDENIZAÇÃO)

 Por fim, em um comentário sobre o artigo 22, da Lei nº 8935/94, que trata 
da responsabilidade civil e criminal dos notários, o jurista Walter Ceneviva 
ensina que:

 A lei, ao tratar dos atos danosos, distingue o que denomina 
atos próprios da serventia, dando ensejo, por oposição, ao 
questionamento do que sejam atos impróprios. A indicação 
legislativa é inadequada; não se trata de atos da serventia, mas os 
que nela sejam desenvolvidos, sob gerenciamento do registrador 
e do notário, como se observa no § 4a do art. 20, a ser lido 
suplementarmente. O critério objetivo caracteriza os primeiros 
(atos próprios) como inerentes às funções legais do ofício 
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registrário e notarial, de organização técnica e administrativa, 
atribuídos ao delegado, relacionados nas leis. Quando o ato 
próprio cause prejuízo, a vítima tem direito à reparação, na 
forma do art. 22 da LNR. Por oposição, são denomináveis 
de impróprios, posto que estranhos àquelas funções, todos 
os demais, embora praticados na serventia. Atos próprios da 
serventia são aqueles determinados imperativamente na lei, para 
serem desenvolvidos no ofício notarial ou no ofício registrário. 
Inexiste responsabilidade do delegado quando o ato provocador 
do prejuízo não seja inerente à definição legal da atividade de 
profissionais do direito, nem tenha tal aparência. Distinguem-se, 
portanto, nessa matéria, os conceitos de atos próprios dos que 
não o sejam, inviável para estes a aplicação da regra do art. 22, 
regulados pelas normas gerais (diversas das não específicas aqui 
tratadas) sobre a prática de atos ilícitos e suas consequências. O 
adjetivo próprio qualifica o ato peculiar, característico, inerente 
aos serviços atribuídos por lei à serventia, natural dela. Outros 
atos, ocorridos na serventia, de natureza facultativa, com ou sem 
remuneração, são, para efeito da responsabilidade, impróprios. 
(In: Lei dos notários e dos registradores comentada, São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010 p. 211-212).

 Em conclusão, claro é: se o ato não é próprio da Serventia (ato afeto às 
atividades notariais), como por exemplo, a confecção de um contrato particular 
de compra e venda ou a venda propriamente dita de um imóvel, situação essa 
ligada à atividade de corretagem, não há qualquer responsabilidade do Tabelião 
de Notas nessa transação imobiliária que porventura venha dar errado e cause 
um dano. 
 Em suma, inexiste responsabilidade civil do notário na prática de um 
ato de autenticação, quando a ação foi dentro dos limites da legalidade e com 
observância dos aspectos formais do documento apresentado, bem como 
quando a constatação de uma eventual falsificação ou fraude só possa ser 
confirmada por uma perícia técnica especializada. 
 Nesses casos, o notário acabou sendo também uma vítima de quadrilhas 
de estelionatários, sem ser conivente com a falsificação, sobretudo porque 
muitas vezes o documento não transparece ser falsificado, o que só pode ser 
verificado em alguns casos por uma perícia grafotécnica e documental. Trata-
se de situação com a qual qualquer Tabelionato ou mesmo o homem médio 
está sujeito a enfrentar, sobretudo porque em muitos casos é inviável impedir a 
fraude promovida por algumas quadrilhas pela perfeição da falsificação, o que 
afasta qualquer responsabilidade civil, até mesmo por ausência de ato ilícito, 
pois o notário atuou no estrito cumprimento de seu dever legal.
 Por fim, há ainda a necessidade de se comprovar se tão somente a 
autenticação realizada, de forma isolada, teria o condão de causar um dano. 
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Se a cópia autenticada sozinha não tiver condições de isoladamente ocasionar 
um prejuízo à parte ou a terceiros, afasta-se completamente o nexo causal e 
consequentemente a responsabilidade civil do notário.
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20
TESTAMENTO CERRADO

Bruno Bittencourt Bittencourt

 O testamento é um instituto jurídico criado pelos romanos, cuja 
instituição responde por uma das maiores influências na transformação das 
sociedades humanas, precedida apenas dos contratos. As primeiras formas 
rudimentares de testamento surgiram antes da Lei das XII Tábuas, em Roma, 
porém, somente com o advento desta lei foi facultada a qualquer pessoa a 
disposição de seu patrimônio para após a morte.
 No direito brasileiro o testamento foi consagrado ainda antes do Código 
Civil de 1916 com as antigas modalidades: aberto ou público, cerrado ou 
místico, particular ou ológrafo e nuncupativo ou por palavras. Mas foi com o 
antigo Código que a sucessão testamentária tomou orientação segura e simples, 
passando, então, a conviver pacificamente com as demais espécies sucessórias.
 Por definição “testamento é a justa manifestação de nossa vontade sobre 
aquilo que queremos que se faça depois da morte”. Tal conceito ainda se aplica 
no direito atual, apesar de surgida ainda no direito antigo, dada por Modestino.
 Testamento, em qualquer de suas formas, tem marcantes características, 
sendo, pois um ato personalíssimo, por ser privativo do autor da herança; 
unilateral, pois aperfeiçoa-se com uma única manifestação de vontade; é solene, 
por só ter validade se forem observadas todas as formalidades prescritas em 
lei, e, por fim, é um ato gratuito, pois não visa à obtenção de vantagens para o 
testador.
 A capacidade testamentária ativa, ou seja, daquele que faz o testamento, 
começa a partir dos dezesseis anos, não podendo, porém, testar os incapazes ou 
os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento.
 Dentre as diversas formas de testamento existentes nos diversos 
ordenamentos jurídicos contemporâneos, o Código Civil pátrio elegeu seis 
formas para vigorarem no Brasil, divididos em testamentos ordinários: público, 
cerrado e particular. E testamentos especiais: marítimo, aeronáutico e militar.
 Para fins do presente estudo, atemo-nos somente às especificidades do 
testamento cerrado.
 Também conhecido como testamento secreto, místico ou nuncupação 
implícita, o testamento cerrado é aquele escrito e assinado pelo próprio 
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testador (ou somente escrito por alguém a seu rogo) com caráter sigiloso, 
completado pelo instrumento de aprovação ou autenticação lavrado pelo 
tabelião ou por seu substituto legal, na presença de duas testemunhas idôneas 
e do testador.
 A mais forte das características do testamento cerrado é o desconhecimento 
de suas declarações ou até mesmo de sua existência. Nem mesmo o tabelião 
tem conhecimento de seu teor, tampouco as testemunhas instrumentárias que 
compõem a solenidade do ato de aprovação. Segundo a doutrina, o segredo 
de seu teor “evita ódios e discórdias entre herdeiros legítimos ou parentes e 
estranhos esperançosos de herança ou legado”.1

 A validade do testamento cerrado, por sua vez, é condicionada à 
aprovação pelo tabelião de notas, que lavrará o termo de aprovação em seu 
livro de notas e, como já dito, na presença de duas testemunhas. Permitindo o 
testador, o oficial público poderá ter acesso ao seu teor. Tal medida pode ser 
determinante para a validade do ato, já que, após sua abertura, o testamento 
deverá adimplir alguns requisitos legais os quais podem ser verificados pelo 
tabelião, o qual orientará o testador quanto à forma exigida por lei para sua 
completa validade.
 Recomenda-se também que o testamento seja feito em duas vias, 
vejamos: “Por essas razões ZENO VELOSO recomenda que se adote vetusta 
prática, admitida há mais de um milênio por Justiniano nas Institutas, de se 
fazer o testamento cerrado em duplicata, para prevenir a perda, ocultação, 
deterioração e outros males e riscos que possam atingir o instrumento. Assim, 
a cédula testamentária seria redigida em mais de uma via, com o mesmo 
conteúdo, cumprindo todas as exigências legais em cada exemplar e levando 
todos eles ao tabelião, para serem autenticados e confirmados pelo auto de 
aprovação. Os exemplares seriam guardados em lugares diversos. Falecendo o 
testador apenas um deles será apresentado”.
 Os requisitos do testamento cerrado estão descritos no artigo 1.868 do 
Código Civil, devendo o testador (i) entregar ao tabelião seu testamento na 
presença de duas testemunhas; (ii) declarar que aquele é o seu testamento e 
quer que seja ele aprovado pelo tabelião, requerendo também que o (iii) oficial 
lavre, desde logo, o auto de aprovação, na presença das duas testemunhas, e o 
(iv) leia, em seguida. Por fim o auto de aprovação deve ser (v) assinado pelo 
tabelião, pelas testemunhas e pelo testador.
 Quanto à forma, a carta testamentária pode ser escrita manual ou 
mecanicamente, desde que seu subscritor numere e autentique, com a sua 
assinatura, todas as páginas, podendo também ser escrita em língua portuguesa 
ou outro idioma.
 O testamento cerrado apresenta-se em duas partes, sendo a cédula 
testamentária um ato privado praticado, via de regra, pelo testador, e o auto 

1 Ponte de Miranda. Tratado dos testamentos, cit., v.2, n. 282, p. 132.
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de aprovação, ato público praticado pelo tabelião de notas. É considerada uma 
operação complexa composto por escritura particular e instrumento público de 
aprovação, envolvendo duas solenidades.
 A atividade notarial tem seu início com a apresentação do escrito 
particular pelo testador, o qual comparecerá na serventia, espontaneamente, 
acompanhado de duas testemunhas, oportunidade em que o ato adquire seu 
caráter publicístico. Neste momento o testador deverá informar ao oficial 
que aquele é seu testamento e que deseja seja ele aprovado. Nada impede, 
porém, que tal questionamento seja feito pelo próprio tabelião se não o for feito 
espontaneamente pelo interessado.
 Imediatamente depois da última palavra do testador, deverá o tabelião 
iniciar o auto de aprovação2, declarando, sob sua fé, que o testador o entregou 
para ser aprovado na presença das testemunhas, passando, em seguida, a 
cerrar e coser o instrumento aprovado. Toda a solenidade deverá ser feita sem 
interrupção, procedendo-se à redação do auto e à sua leitura.
 A última fase do ato consiste no fechamento do testamento. Segundo a 
tradição, o tabelião, estando a cédula dobrada, costura-a com cinco pontos de 
retrós e lança pingos de lavre sobre cada um. Apesar de dificultar sua abertura e 
consequente adulteração, a lacração não constitui formalidade de que dependa 
a eficácia do testamento. O lacre do testamento pode ser feito de maneira mais 
simples, desde que seja possível constatar eventuais tentativas de violação ou 
abertura.
 Efetuada a entrega pelo tabelião, o testador deverá guardá-lo em local 
apropriado ou entregar para lhe for conveniente, para que o apresente na 
abertura da sucessão. Até então o documento deve permanecer inviolável. Se 
por acaso for aberto pelo testador ou violado seu lacre (com intuito de o fazer) 
o ato será revogado: “O testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou 
for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-á como revogado” 
(art. 1.972, Código Civil).
 Com a entrega do testamento e seu auto de aprovação finda-se a 
participação do tabelião de notas, devendo o segredo de suas disposições 
serem descobertas somente após a abertura da sucessão e entrega do ato ao 
juiz competente.

MODELO DE AUTO DE APROVAÇÃO

 SAIBAM tantos quantos este público instrumento de aprovação de 
testamento virem, que aos ____ dias do mês de ___ do ano ___, nesta cidade de 
___, Estado do Espírito Santo, nesta serventia de notas, localizada no endereço 
_____, perante mim Tabelião de Notas, ______, compareceu FULANO 

2 Segundo Carlos Roberto Gonçalves o ato público (auto de aprovação) não se trata de 
uma aprovação propriamente dita, mas sim de uma mera autenticação do ato.
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(qualificação), acompanhado de duas testemunhas idôneas e capazes, adiante 
nomeadas, qualificadas e assinadas, cuja capacidade foi por mim atestada, do 
que dou fé. E, em presença das testemunhas, conforme disposição do artigo 
1.868, II, do Código Civil, as quais certificam que testador se encontrava em 
seu perfeito juízo e entendimento, me foi entregue esse papel, dizendo-me ser 
o seu testamento e disposição de última vontade, que há por bom, firme e 
valioso, escrito, assinado do seu próprio punho (ou escrito por ____ a quem 
rogou o testador que o fizesse), sem constrangimento ou coação de qualquer 
espécie, e que desejava fosse por mim aprovado, nas formas da lei civil, para 
que surta os desejados efeitos jurídicos. Recebendo, como me cumpria, o dito 
papel, que escrito em ______ laudas, o examinei, sem ler (ou lendo, conforme 
o caso), verificando não conter o mesmo qualquer entrelinhas, borrão, rasura, 
nem coisa que dúvida faça, aprovando-o, observando todas as formalidades 
legais, do que dou fé. Feito isto, e antes de ser devolvido ao testador, será 
ele presente auto assinado juntamente com o testador e as testemunhas aqui 
presente, cerrando-o em seguida (ou: cerrando, costurando e lacrando-o com 
pingos de lacre). E, para constar, escrevi este instrumento que o testador e as 
testemunhas (nome e qualificação), a todo ato sempre presentes, vão assinar, 
depois de lhes ser lido voz alta por mim, Tabelião, que o escrevi e também 
assino, em público e raso. (Ass. do tabelião, lançamento de seu sinal público e 
as assinaturas do testador e das testemunhas.)
 Anotação pelo tabelião no seu livro de notas da lavratura do 
instrumento de aprovação do testamento cerrado
 No dia __ do mês____ do ano de dois mil e ___, nesta cidade de ____, 
em meu cartório, na presença das testemunhas ____ entreguei a FULANO 
(qualificar) o seu testamento cerrado, por mim devidamente aprovado, mediante 
auto com essa mesma data, escrito e assinado do meu próprio punho, subscrito 
pelo testador e por aquelas testemunhas, tudo de acordo com as disposições 
legais vigentes.
 (data e assinatura do tabelião)
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21
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – ASPECTOS

PRÁTICOS E CONTROVERTIDOS

Rodrigo Reis Cyrino

 O usucapião extrajudicial previsto no novo Código de Processo Civil 
(Lei 13.105/2015) trouxe grande inovação para os notários, com a previsão da 
necessidade da lavratura de uma ata notarial pelos Tabeliães de Notas.
 No entanto, tal procedimento vem gerando inúmeras dúvidas de ordem 
prática e de aplicação do instituto, sendo estas o objeto do presente artigo não 
só no intuito de trazer soluções ou respostas imediatas, mas também com o 
fim de despertar no leitor a importância do tema. Grande parte dessas dúvidas 
tem sido levantadas e compartilhadas por mim com o amigo e registrador de 
imóveis da cidade de Vargem Alta – Dr. Bruno Santolin Cipriano.
 Pois bem. De início, penso que teremos que ter muito cuidado na 
orientação às partes, pois não podemos frustrar as suas expectativas na 
promessa de regularizar o imóvel pelo usucapião extrajudicial  em prazo 
exíguo e depois esse instrumento não se efetivar no registro imobiliário. A 
celeridade na prática dos atos notariais dão ao cidadão uma resposta rápida na 
solução dessas demandas, mas é preciso estar atento ao primado essencial da 
atividade notarial que é a segurança jurídica, como instrumento de salvaguarda 
de direitos.  
 Nessa toada, o primeiro item de discussão é o surgimento de várias 
dúvidas quanto às partes que comparecerão e assinarão a ata notarial. O 
Código de Processo Civil, no artigo 1.071, traz os requisitos para a efetivação 
do usucapião extrajudicial e menciona no inciso I o primeiro requisito “ata 
notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus 
antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias”. Em um segundo momento, 
a lei estabelece no inciso II: “planta e memorial descritivo assinado por 
profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade 
técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares 
de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula 
do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes”.  Percebe-se 
que o primeiro requisito deverá ser cumprido pelo Tabelionato de Notas, ou 
seja, a lavratura da ata notarial atestando o tempo de posse, tendo este ato, 
no meu entender, natureza jurídica de verdadeira escritura declaratória onde 
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o requerente declarará o tempo que está na posse do imóvel, onde poderá 
também ser tais afirmativas confirmadas por testemunhas.
 No entanto, é preciso saber que esse procedimento de usucapião só se 
efetivará com o registro imobiliário, onde haverá a aquisição da propriedade, 
sendo necessário o cumprimento dos demais requisitos da lei, como por exemplo, 
a assinatura de uma planta e memorial descritivo assinada pelo profissional 
habilitado, pelo proprietário anterior e pelos confrontantes do imóvel, que 
também deverão ser proprietários. Aqui é que residirá os grandes entraves de 
concretização dessa nova figura jurídica, que tem o objetivo de regularizar 
grande universo de imóveis em todo o Brasil, possibilitando o cidadão a ter o 
registro imobiliário e a sua “escritura”, o que permitiria o financiamento bancário 
para venda, construção, o pagamento regular dos impostos ao Município, a 
concessão do habite-se, licenças e etc. Penso que os casos de utilização desse 
procedimentos serão muito poucos, pois qual proprietário anterior assinará uma 
planta? Esse procedimento normalmente é utilizado como último caminho, onde 
não se encontrou solução por outras vias, o proprietário anterior está em lugar 
incerto e não sabido ou até mesmo já faleceu.
 Portanto, os notários ao lavrarem as atas notariais deverão esclarecer 
às partes que o usucapião deverá cumprir outros requisitos para o 
registro imobiliário, sob pena de frustrar a expectativa do cidadão em 
regularizar o seu imóvel com o decorrer do procedimento. Para tanto, 
penso que os notários deverão, em suas atas notarias, consignar no texto 
do ato notarial que “as partes foram cientificadas por estas notas que o 
procedimento do usucapião extrajudicial deverá preencher outros requisitos 
para a concretização do registro imobiliário, tais como a realização de planta e 
memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova 
de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização 
profissional, e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados 
ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes, além de outros requisitos, sem os quais não se efetivará o registro 
imobiliário e as partes deverão ingressar com a competente ação judicial 
de usucapião, podendo utilizar o presente ato notarial como meio de prova 
em juízo”. Com isso, o Tabelião estará dando transparência ao procedimento 
e orientando corretamente o cidadão de que posteriormente deverá cumprir 
outras etapas,  pois tenho receio de passarmos para a parte a idéia de celeridade 
e desburocratização e depois frustrarmos essas expectativas pela inviabilidade 
de lavrarmos o ato por falta dos requisitos legais. Assim, a necessária assinatura 
do proprietário do imóvel usucapiendo e dos proprietários confrontantes é 
o grande óbice, ao meu ver, da efetivação prática desse instituto, que trouxe 
uma excelente solução para a regularização dos imóveis no país. Precisaremos 
urgentemente de uma alteração legislativa, para flexibilizar os requisitos e dar 
efeito prático ao usucapião extrajudicial. 
 Além da necessidade da assinatura do proprietário anterior e que 
os confrontantes também sejam proprietários, ou seja, que todos tenham 
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registro ou matrícula imobiliária no Cartório de Imóveis, sendo esse o grande 
entrave para concretização dessa novel figura jurídica, consigno aqui outros 
questionamentos.
 Na ata notarial é necessário especificar qual é o tipo de usucapião, ou 
seja, fazer a adequação dos fatos narrados à figura jurídica adequada? Penso 
que esse não é requisito obrigatório, mas se for possível é importante qualificar 
que aquele período de posse corresponde a determinada modalidade de usu-
capião, pois existem vários tipos previstos na legislação brasileira, a saber:a) 
no Código Civil: 1) usucapião ordinário/comum (previsto no artigo 1242); 
2) usucapiãoordinário habitacional (artigo 1242, parágrafo único); 3) usu-
capião ordinário pro labore (artigo no artigo 1242, parágrafo único); 4) usu-
capião extraordinário (artigo 1260); 5) usucapiãoextraordinário habitacional 
(artigo 1238, parágrafo único); 6) usucapião extraordinário pro labore (artigo 
1238, parágrafo único); b) na Constituição Federal de 1988: 1) usucapião cons
titucional habitacional pro morare ou pro misero (artigo 183, da CF/88 e 1240, 
do Código Civil); 2) usucapião constitucional pro labore (artigo 191, da CF/88 
e 1239, do Código Civil); c) Lei nº 6969/1981; 1) usucapião por interesse so-
cial; d) Estatuto da Cidade (LEI 10257/2001).
 Como se aplica o princípio da territorialidade na ata notarial 
de usucapião extrajudicial? Dependendo do caso concreto, se não for 
necessária a diligência no local do imóvel para certificar o tempo de posse, 
a ata notarial poderá ser lavrada por qualquer Tabelião de Notas, segundo o 
artigo 8º, da Lei nº 8935/94, sendo exigido, nesse caso, o comparecimento do 
solicitante do usucapião e de eventuais testemunhas, se for o caso, no Cartório 
onde será lavrada a respectiva ata notarial. No entanto, se houver a necessidade 
de diligência ou a verificação no local do imóvel, situado em comarca distinta 
da qual recebeu a delegação, este Tabelião de Notas estará impedido de lavrar 
a respectiva ata notarial. Portanto, é possível sim a lavratura de ata notarial 
tendo como objeto imóvel situado em outra comarca, desde que não haja a 
necessidade de diligências ou o deslocamento ao local.    
 A ata notarial de usucapião será lavrada declarando o valor ou ela é 
sem valor declarado? A ata notarial poderá declarar o valor do imóvel e ser 
cobrado com valor declarado. Sobre o tema, o Colégio Notarial – Conselho 
Federal publicou enunciado sobre o tema nos seguintes termos: ENUNCIADO 
CNB-CF 2015 nº 8 – “A ata notarial para fins de usucapião tem conteúdo 
econômico.” Além disso, o artigo 2º, inciso I, do Provimento nº 05/2016, do 
Estado do Acre, dispõe que: “I – ata notarial lavrada por tabelião, atestando o 
valor aproximado do imóvel (...)”. Nesse caso, talvez seja possível também 
que as Prefeituras Municipais possam em futuro implementar uma espécie de 
avaliação do imóvel, para fins de usucapião extrajudicialcobrando uma taxa de 
avaliação para tanto.
 É possível utilizarmos a via do usucapião quando for o caso de inventário? 
Como fica o recolhimento do ITCM (Imposto de transmissão causa mortis)? 
Entendo nesse particular que o Tabelião de notas deve atuar com muita 
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cautela, para evitar a sonegação do imposto de transmissão. Por outro lado, 
já há advogados sustentando que se o requisito legal “lapso temporal” foi 
preenchido para a aquisição originária pelo  usucapião a escolha por uma ou 
outra via é facultativa, pois ocorreu a prescrição aquisitiva (direito material 
consumado que dá direito o usucapião, independentemente de qualquer outra 
coisa).
 É possível fazer o usucapião de uma porção de terras abaixo do 
parcelamento do solo urbano ou rural? Na esfera judicial isso é possível e 
não vejo óbice quanto a isso, pois a aquisição da propriedade nesse caso é 
originária. Se esse procedimento tem a mesma validade do processo judicial, 
não vejo óbice nesse ponto, mas confesso que o tema não é pacífico.
 É possível o usucapião de terras que não tenha registro imobiliário com 
a simples apresentação da certidão negativa de registro? E ainda é possível 
o usucapião de terras devolutas? Há quem está defendendo que sim, o que 
dispensaria a assinatura do proprietário na planta. Se não há proprietário 
existente, o requisito de assinatura do proprietário anterior na planta estaria 
dispensado. Nesses casos, penso que a manifestação do órgão do Estado 
competente para essa matéria deve ser ouvido.
 Em todos os casos é necessária a assinatura dos confrontantes? Em 
julgado do STJ (REsp 952125 – Ministro Sidnei Beneti), foi decidido que 
a juntada de certidões imobiliárias referentes aos proprietários dos imóveis 
limítrofes não pode ser exigida como requisito para o processamento de ação 
de usucapião. Este foi o entendimento da 3a turma do STJ, que considerou que 
o processo não pode ser anulado por conta da ausência de certidão que não é 
imposta por lei.
 Sobre a assinatura dos confrontantes é possível por analogia utilizar o 
art. 213, II, § 10 da lei 6015/73, relativo ao procedimento de retificação de área 
que permite que os confrontantes sejam meros ocupantes? Há quem entenda 
que sim, pois do contrário, a abrangência do dispositivo será muito restrita. 
Art. 213, “§ 10: ‘entendem-se como confrontantes não só os proprietários dos 
imóveis contíguos, mas, também, seus eventuais ocupantes’; o condomínio geral, 
de que tratam os arts. 1.314 e seguintes do código civil, será representado por 
qualquer dos condôminos e o condomínio edilício, de que tratam os arts. 1.331 
e seguintes do código civil, será representado, conforme o caso, pelo síndico ou 
pela comissão de representantes. (incluído pela lei nº 10.931,de 2004)”.
 Quando houver relação jurídica anterior entre o usucapiente e o 
proprietário anterior, poderíamos considerar que esta anuência já estaria 
suprida? Exemplos: promessa de compra e venda; escritura pública com vício 
insanável.
 Em caso de falecimento do titular registral/confrontantes – como 
colher a concordância? Em caso de falecimento comprovado com certidão 
– o inventariante é legitimado a assinar? O inventariante não nomeado, 
ou seja,  qualquer um dos herdeiros que demonstre essa condição será 
legitimado? Nesse caso, no Estado do Acre a Corregedoria Geral de Justiça 
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publicou o Provimento nº /2015, que estabeleceu que: “Art. 5º Na hipótese 
de algum titular de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados 
na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes 
ser falecido, pelo princípio da saisine, poderão assinar a planta e memorial 
descritivo seus herdeiros legais, desde que apresentem uma escritura pública 
declaratória de únicos herdeiros com nomeação de inventariante”.
 Pode ser utilizado o usucapião extrajudicial para a regularização 
de loteamentos clandestinos? O usucapião não é o meio apropriado para 
regularização de loteamento clandestino e sim modo de aquisição de propriedade 
pela posse animus domini. recurso provido para julgar improcedente a ação 
(TJSP – Apelação cível n° 84.792-4 – Rel. Ênio Zulianni – 27.07.99).
 Há necessidade de planta georreferenciada e certificada pelo INCRA 
no extrajudicial? Na esfera judicial, o INCRA somente certifica  com sentença.
 O usucapião é forma de aquisição originária da propriedade. Nesse caso, 
não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da sua declaração? 
Apesar de ser aquisição originária da propriedade, há quem entenda 
que usucapião extrajudicial não cancela os ônus que gravam o imóvel; os atos 
judiciais permanecem; se não houver anuência do titular do ônus pode ser 
reconhecido o direito de propriedade em razão do usucapião, mas será mantida 
a inscrição; não serão canceladas restrições administrativas, ambientais, 
tombamento, cláusulas restritivas, inalienabilidade e indisponibilidades. E se 
for o caso de abertura de nova matrícula, haverá a transferência do ônus?
 O CAR – Cadastro ambiental rural deve ser exigido para a ata notarial? 
Penso que não, pois este deverá ser apresentado tão somente no Cartório de 
Imóveis. No entanto, é importante consignar no ato notarial o texto que “as 
partes estão cientes que deverão apresentar o CAR – Cadastro ambiental rural 
para registro imobiliário”.
 Se a área a ser usucapida estiver em condomínio, deverá ter a anuência 
de todos os condôminos? Penso que sim, pois todos os condôminos são 
proprietários também do todo.
 Será possível o usucapião extrajudicial do domínio útil, quando se tratar 
de título de aforamento, enfiteuse, ou emprazamento, onde são previstas as 
cobranças do laudêmio ou foros? No que concerne ao usucapião, verificado 
que o imóvel está situado em domínio da União quando for terreno de marinha 
ou se a enfiteuse for constituída por determinado Município (caso de enfiteuse 
e laudêmio municipal), incide, na espécie, o entendimento jurisprudencial, 
segundo o qual o domínio útil no aforamento pode ser objeto de aquisição 
por transferência ou por título originário, por usucapião, como entende o 
Superior Tribunal de Justiça, inclusive no sentido de que a substituição não 
causa prejuízo direto ao poder público (REsp 262071 / RS, Quarta Turma, 
Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ 06/11/2006; REsp 575572 / RS, Terceira 
Turma, Ministra Nancy Andrighi, DJ 06/02/2006). De acordo com a orientação 
do Superior Tribunal de Justiça, “sendo solicitado o usucapião da propriedade 
plena do imóvel, a prescrição aquisitiva apenas sobre o domínio útil é 
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totalmente possível” (STJ, REsp 507798/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho 
Junior, Quarta Turma, julgado em 16/03/2004, DJ 03/05/2004). Nesses casos, 
em tese, deverá haver uma manifestação da União (quando se tratar de enfiteuse 
ou laudêmio dos terrenos de marinha) ou do Município (quando se tratar de 
enfiteuse com incidência de laudêmio  municipal). 
 Em caso de obra já construída e não regularizada em terreno urbano, na 
ata de usucapião o Tabelião de Notas já poderá descrever a obra? Ainda não 
tenho um posicionamento sobre o tema.
 E se o imóvel a ser usucapido for caso de alienação fiduciária, será 
possível o procedimento? Ainda não tenho um posicionamento sobre o 
tema.
 Quanto às obrigações do Tabelião de Notas para a prática do ato, faço 
as seguintes observações:a) DOI – entendo que ela deverá ser transmitida 
sim, mas penso que a Receita Federal no futuro terá que implementar e 
inserir o campo: “sem CPF/CNPJ por ato notarial/registral”, tal como existe 
hoje o campo para “decisão judicial”. Quando houver um transmitente 
dessa posse através de recibo ou contrato particular, penso que poderá ser 
utilizado o campo: “inscrito no CPF/CNPJ”; b) CNIB – entendo que seja 
mais prudente para o notário fazer a consulta na CNIB antes da lavratura 
do ato, para que as partes já estejam cientes de quaisquer restrições, 
até mesmo porque isso será feito no Cartório de Imóveis. Além disso, 
a consulta à CNIB hoje é feita pelos notários para citar até mesmo em 
algumas procurações; c) CENSEC – penso que não seja necessária a busca 
da existência de ato anterior já informado por se tratar de forma originária 
de aquisição da propriedade, mas que talvez seja interessante que o CNB-CF 
abra um campo na CENSEC para informar a lavratura dessas atas notariais 
de usucapião, haja vista que a lógica da edição do Provimento do CNJ foi 
no sentido de dar acesso aos órgãos públicos dos atos praticados e interligar 
a comunicação entre esses atos em todos os Cartórios do país. Prova disso 
é que todas as procurações são informadas à CENSEC na CEP (Central 
de Escrituras e Procurações), mas ainda não temos ainda o campo “ATA 
NOTARIAL” para informar à CENSEC.
 Além disso, para a lavratura da ata notarial, em outro artigo eu mencionei, 
tão somente a título meramente exemplificativo, uma relação de documentos que 
podem facultativamente, a critério de cada Tabelião de Notas, serem exigidos ou 
não, conforme necessitar o caso concreto, tais como exemplo: 1) Documentos 
pessoais do solicitante e do proprietário, tais como: carteira de identidade e 
CPF ou Carteira nacional de habilitação (bem como dos confrontantes e de duas 
testemunhas que conheçam a situação do imóvel); 2) Certidão de Casamento 
(se o regime for o da comunhão universal ou separação total de bens exige-
se também a escritura de pacto antenupcial); 3) Contratos particulares ou 
recibos de compra e venda; 4) Carnês de IPTU pagos ou certidão de tempo de 
contribuição de IPTU ou foro anual (quando se tratar de imóvel com domínio 
útil, aforado ou enfitêutico); 5) Declarações de imposto de renda que citam 
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o imóvel; 6) Contas de água, luz ou energia dos últimos cinco ou dez anos 
(dependendo da modalidade de usucapião); 7) Planta do imóvel assinada por 
profissional habilitado e pelas partes, com a anotação de responsabilidade 
técnica – ART e memorial descritivo; 8) Fotos do imóvel; 9) Certidão de ônus 
do imóvel.
 Sobre o tema, alguns Estados têm regulamentado a questão, seja através 
de Provimentos das Corregedorias Gerais de Justiça ou através das Instituições 
de classe notariais e registrais, tais como:

PROVIMENTO DA CORREGEDORIA DO ESTADO DO ACRE
 

PROVIMENTO Nº 05/2016
 
Dispõe sobre os procedimentos administrativos concernentes ao 
reconhecimento extrajudicialde usucapião.

 (...)
 Art. 2º O interessado no reconhecimento de usucapião
extrajudicial, representado por advogado, formulará pedido ao 
Oficial de Registro de Imóveis, instruindo o requerimento com 
os seguintes documentos:
 I – ata notarial lavrada por tabelião, atestando o valor 
aproximado do imóvel, o tempo de posse do requerente e seus 
antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias
  (...)
 
 Art. 3º A ata notarial para fins de reconhecimento extraju-
dicial de usucapião será lavrada por Tabelião de Notas, de livre 
escolha da parte, nos termos do art. 8º, da Lei 8.935/94.
 § 1º Além do tempo de posse do interessado e de seus 
sucessores, da ata notarial prevista no caput poderá constar:
 I – declaração dos requerentes asseverando desconhece-
rem a existência de ação possessória ou reivindicatória em trâ-
mite envolvendo o imóvel usucapiendo;
 II – declarações de pessoas a respeito do tempo da posse 
do interessado e de seus antecessores;
 III – planta e memorial descritivo assinado por 
profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de 
responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização 
profissional, e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo 
e na matrícula dos imóveis confinantes, desde que reconhecidas 
todas as firmas, bem como os arquivos ou mídias digitais 
respectivos;
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 IV – certidões negativas dos distribuidores das justiças 
estadual e federal, da comarca da situação do imóvel e do 
domicílio do requerente demonstrando a inexistência de ações 
em andamento que caracterizem oposição à posse do imóvel, 
comprovando não haver litígio e, também, a natureza mansa e 
pacífica da posse;
 V – justo título ou quaisquer outros documentos que 
demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da 
posse, tais como os instrumentos hábeis que comprovem uma 
relação negocial (instrumento particular de compra e venda ou 
promessa de compra e venda), declarações de imposto de renda 
que citam o imóvel, o pagamento de impostos e as taxas que 
incidirem sobre o imóvel;
 VI – o Tabelião deverá exigir a juntada de certidão 
atualizada do imóvel a ser usucapido, se registrado; certidão 
negativa para fins de usucapião, caso não haja registro, 
devendo constar na certidão emitida pela Serventia de Registro 
de Imóveis se a área objeto do usucapião está situada em área 
maior; certidões negativas de ônus reais e de ações reais, 
pessoais e reipersecutórias; certidões atualizadas dos imóveis 
dos confinantes, caso possuam matrícula ou transcrição, 
emitidas pela Serventia de Registro de Imóveis.
 § 2º Para a lavratura da ata notarial, o tabelião poderá 
se deslocar até o imóvel e verificar a exteriorização da posse, 
diante das circunstâncias do caso, a expensas do requerente.
 (...)
 
 Art. 15. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o 
ajuizamento de ação de usucapião.

RECOMENDAÇÃO INSTITUCIONAL DO SINDICATO DOS 
NOTÁRIOS E REGISTRADORES (SINOREG-ES) NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO
  

RECOMENDAÇÃO Nº 15/2016
                                                  

   Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2016
 

   ASSUNTO: Usucapião administrativa.

 CONSIDERANDO a entrada em vigor no direito brasileiro em 17 de 
março de 2016, da chamada “usucapião administrativa ou extrajudicial” 
constante do art. 216-A da Lei n. 6.015/73, introduzida pelo Código de 
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Processo Civil de 2015 – Lei 13.105/15 –, que configura um procedimento 
administrativo, de competência e presidência do Oficial do Registro de 
Imóveis, e tem como objetivo o reconhecimento da posse e sua conversão em 
propriedade.;

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 1.071, que altera o Capítulo III 
do Título V da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros 
Públicos), o qual passa a vigorar acrescida do art. 216-A, positivando o 
procedimento da usucapião administrativa a ser processada no cartório de 
registro de imóveis;

 CONSIDERANDO que a usucapião administrativa está inserida no 
fenômeno da desjudicialização que consiste na transmutação de diversos 
procedimentos originariamente de presidência restrita de órgãos primários do 
Poder Judiciário para outros, tendo como principal expoente as atividades dos 
serviços extrajudicial, desempenhadas por tabeliães e oficiais de registro de 
imóveis;

 CONSIDERANDO tratar-se de um ato complexo com participação do 
tabelião de notas, da parte interessada, terceiros interessados, bem como do 
processamento pelo cartório de registro de imóveis da situação do imóvel 
usucapiendo;

 CONSIDERANDO ser livre a escolha do tabelião bem como a lavratura 
da ata notarial para fins de usucapião administrativa, cuja análise dos requisitos 
do instituto deve ser procedida pelo registrador imobiliário, não havendo 
vinculação entre a lavratura da ata notarial e demais documentos exigidos por 
lei, consubstanciando-se em atos independentes entre si;

 CONSIDERANDO  a necessidade de padronização procedimental no 
âmbito das serventias extrajudiciais para o processamento da usucapião admi-
nistrativa;

 O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo 
– SINOREG-ES e Colégio Notarial – Seção Espírito Santo – RECOMEN-
DA aos registradores imobiliários:

 1– Que ao realizarem o procedimento observem o inciso II, do art. 216-
A, o qual exige que assinem a planta e o memorial descritivo que serão apre-
sentados ao oficial do registro de imóveis os titulares de direitos (notoriamente 
os reais) inscritos na matrícula do imóvel usucapiendo e na dos confinan-
tes,  sob pena de provável devolução do título, uma vez que, nesta modalidade 
de usucapião é obrigatório que o imóvel usucapiendo bem como os imóveis 
confrontantes possuam matrícula imobiliária.
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 2 – A observância do consentimento expresso dos envolvidos, haja 
vista que o silêncio equivalerá à discordância (§ 2º, do art. 216-A). Assim, 
se o titular de direito inscrito na matrícula do imóvel usucapiendo ou nas dos 
confinantes não responder à notificação de que trata o § 2º, do art. 216-A, 
da Lei nº 6.015/73, o procedimento será encerrado pelo registrador diante da 
discordância “tácita”.

 
 Ainda, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do 
Espírito Santo – SINOREG-ES e Colégio Notarial – Seção Espírito Santo 
– RECOMENDA aos tabeliães de notas que: 

 3 – Ao lavrarem atas notariais com o fim de prova temporal 
dausucapião administrativa, utilizando-se do seu mister orientativo, alertem 
os interessados de que os demais requisitos dispostos no artigo 216-A da Lei 
6.015/76 devem ser observados para que o ato ora lavrado tenha sua plena eficácia 
perante o registro imobiliário, não sendo necessário, porém, a verificação de 
tais requisitos para lavratura do ato, o qual é independente dos demais, devendo 
ser consignado no texto do ato que “as partes foram cientificadas por estas 
notas que caso o procedimento extrajudicial da usucapião não preencha os 
requisitos necessários para o registro imobiliário, as partes deverão ingressar 
com a competente ação judicial de usucapião”.

 4 – Que ao lavrarem atas notariais “atestando o tempo de posse do reque-
rente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias”, já caracte-
rizem qual o tipo de usucapião que será o objeto de reconhecimento extrajudi-
cial ou judicial.

 5 – É recomendável que o Tabelião de Notas, quando em diligência 
comparecer ao imóvel para constatação do usucapião,  que observe o princípio 
da territorialidade, nos termos do art.9º da Lei 8.935/1994.

 
 

SINOREG-ES

 Ante o exposto, considerando as idéias trazidas acima, penso que o 
procedimento do usucapião extrajudicial necessitará de uma  alteração do novo 
Código de Processo Civil, pois como está hoje previsto, visualizo a prática de 
muito poucos atos, haja vista a necessidade de assinatura na planta e memorial 
descritivo do proprietário e dos confinantes que também deverão ter matrícula 
(deverão também ser proprietários). Precisaremos urgentemente de alteração 
legislativa para dispensar a assinatura do proprietário e que os confinantes 
possam ser posseiros tal como na retificação.



IV
Registro Geral de

Imóveis





221

1
BEM DE FAMÍLIA

Bruno Bittencourt Bittencourt

 O bem de família é um instituto de proteção de parte do patrimônio 
considerado indispensável a uma vida digna do ser humano. O homem, desde 
os primórdios, acumula patrimônio, bens materiais para sua sobrevivência. 
Desta forma era com os materiais de caça dos nossos ancestrais, cavernas 
povoadas por determinados grupos, e assim por diante. Atualmente não é 
diferente, resguardada as proporções.

Um pouquinho de história...

 Intimamente ligado ao direito à moradia e ao princípio do mínimo 
existencial, corolário do princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana, o bem de família tem como fonte histórica o Homestead Act, do 
Texas-EUA, datado de 1839.
 O atual estado americano, logo após conquistar sua independência do 
México, porém antes de se incorporar aos Estados Unidos, era pouco habitado 
e com vasta extensão de terras produtivas e férteis. Dada as características 
geográficas, milhares de americanos e europeus migraram para o então 
denominado Big Country.
 Com a economia aquecida pela agricultura e pecuária e a constante 
necessidade de investimentos, grandes bancos europeus, principalmente ingleses, 
viram na República do Texas oportunidade de bons e lucrativos negócios.
 Foi então que em 1837 um grande banco nova-iorquino quebrou, fazendo 
com que os preços dos produtos agrícolas despencassem. Sem possibilidades de 
pagamento das dívidas, os agricultores e pecuaristas começaram a ser executados 
pelas instituições financeiras, perdendo tudo, inclusive, suas terras e casas.
 Em conseqüência das execuções e perdas se suas moradias, grande parte 
da população texana começou a voltar para suas terras natais em busca de 
novas oportunidades. O governo, então, publicou o Homestead Act, o qual 
não permitia aos credores, principalmente bancos, penhorarem ou leiloarem as 
residências dos devedores, tudo como forma de incentivo para que lá ficassem 
e reconstruíssem suas vidas.
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 Clóvis Bevilaqua enxergou a grandeza da função social do instituto 
americano e logo tratou de implantá-lo no ordenamento jurídico brasileiro, 
previsto nos artigos 70 a 73 do Código Civil de 1916. Pautado em alterações 
substanciais, o atual Código Civil trouxe à baila a regulamentação do bem de 
família voluntário, disposto nos artigos 1.711 a 1.722 e a Lei 8.009/90 instituiu 
o bem de família legal.

Instituição e procedimentos

 O bem de família voluntário é aquele instituído por ato de vontade do 
casal, da entidade familiar ou até mesmo de terceiro, mediante registro no car-
tório de imóveis. Está previsto no artigo 1.711 do Código Civil e, com o fito de 
evitar fraudes, o legislador estabeleceu valor máximo para fixação, ou seja, o 
bem de família voluntário não poderá ultrapassar o limite de 1/3 do patrimônio 
líquido dos seus instituidores. Esta regra não existia no Código de 1916.
 Sua instituição se dá por escritura pública ou testamento, devendo ser 
registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição do imóvel. O 
registro deverá ser feito no Livro 2 (na matrícula do imóvel) e no Livro 3, 
conforme determinam os artigos 167, I, 1, combinado com artigo 263, ambos 
da Lei 6.015/73. Caso seja instituído por testamento, o bem de família será 
registrado com a apresentação do formal de partilha.
 Vale lembrar que as regras contidas na Lei 6.015/73 coexistem com as 
determinações do Código Civil de 2002, logo, as publicações de que trata o 
artigo 261 da LRP deverão ser procedidas assim como determina o dispositivo 
mencionado. Desta forma, não havendo qualquer exigência ou sendo ela sanada, 
ou eventual dúvida julgada improcedente, o oficial elaborará o edital a ser 
publicado, observadas as exigência do artigo 262 da LRP. Publicado o edital e 
havendo prejudicados, estes deverão se manifestar no prazo de trinta dias.
 A instituição do bem de família voluntário acarreta dois efeitos 
fundamentais: a impenhorabilidade (artigo 1.715) e a inalienabilidade (artigo 
1.717). Impende destacar que, tanto uma quanto outro, não são absolutos.
 Para fins de proteção deste instituto, deve-se considerar todas as formas 
de família, dentre elas a unipessoal1, monoparental e, segundo melhor doutrina, 
após julgamento da ADI 4277 pelo STF, a família homoafetiva.
 Já o bem de família legal tem previsão na Lei 8.009/90, que em respeito 
ao direito constitucional à moradia e a própria noção de patrimônio mínimo, 
determina uma impenhorabilidade legal e involuntária do imóvel residencial, 
independentemente de inscrição em cartório.
 A própria Lei traz o conceito do instituto em seu artigo 1°: “O imóvel 
residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não 

1 STJ –  Súm. 364: “O conceito de impenhorabilidade e bem de família abrange também 
o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”.
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responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária 
ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam 
seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
 No corpo da lei (art. 3º) são estabelecidas exceções de impenhorabilidade 
dos bens de família. Dentre estas hipóteses, reputam-se de maior importância 
aquelas em que a dívida executada seja proveniente de garantias feitas sobre os 
próprios imóveis, como a hipoteca e, principalmente, os débitos condominiais, 
impostos, como IPTU e ITR e créditos de trabalhadores da própria residência 
(excluídos os trabalhadores eventuais, como pintor, eletricista, etc. (STJ -RESP 
644733/SC).

Hipoteca e o bem de família

 É pacífico o entendimento de que o bem de família poderá ser levado a 
registro mesmo que o imóvel já tenha em sua matrícula um registro de hipoteca. 
Os dois institutos podem coexistir, observado a máxima “prior tempore, 
potior jure” (primeiro no tempo, melhor no direito), ligado ao princípio da 
prioridade, o que significa dizer que, hipotecado o imóvel antes da instituição 
do bem de família, ele poderá, posteriormente, ser executado pela dívida 
hipotecária.
 Em sentido inverso, a jurisprudência também já entendeu que é possível 
o registro da hipoteca em imóvel já instituído como bem de família: “a lei 
a é clara, permitindo ser alienado e, portanto, hipotecado o bem de família, 
com o assentimento dos interessados e de seus representantes legais (...)” (RT 
82/276).

Alienação

 O bem de família poderá ser alienado por ambos os cônjuges, conforme 
o caso, e com consentimento de todos os interessados, sempre após a oitiva do 
Ministério Público, que funciona como fiscal da lei, como parte da proteção 
constitucional da família, prevista no artigo 226 da Carta Política.

Cancelamento ou extinção

 Ao contrário do que ocorre com a alienação, o cancelamento do bem 
de família dependerá sempre de ordem judicial. Também podem, por pedido 
feito por todos os herdeiros, ser cancelado o bem de família instituído por 
testamento, tal questão poderá ser, inclusive, decidida pelo juiz dentro do 
inventário.
 Por fim, extingue-se o bem de família com a morte de ambos os cônjuges 
ou companheiros e com a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à 
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curatela. Vale lembrar que a dissolução da sociedade conjugal não extingue o 
bem de família, ainda que o casal não tenha filhos.

Outros regramentos e entendimentos

 Para melhor utilização das garantias do instituto não basta a simples 
leitura da legislação. Em diversos precedentes, o STJ e alguns tribunais 
estaduais decidiram sobre minúcias da aplicabilidade da lei. Enumeramos a 
seguir alguns entendimentos, inclusive sumulados, vejamos:

 1. STJ – Súm. 205 – a lei 8.009/90 aplica-se à penhora realizada antes 
de sua vigência.

 2. STJ – Súm. 49 - A vaga de garagem que possui uma matrícula própria 
no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de 
penhora.

 3. Se houver dois imóveis residenciais e que a família alternadamente 
viva, nos termos doa artigo 5º da Lei 8.009, a proteção legal recai no 
de menor valor, salvo se o imóvel mais valioso houver sido inscrito 
como bem de família voluntário.

 4. O STJ, em mais de uma oportunidade, admitiu o desmembramento 
de um imóvel (bem de família legal) para efeito de penhora (RESP 
968907/RS).

 5. Em recente decisão, o TRT mineiro determinou a penhora de bem 
família considerado suntuoso para pagamento de dívida trabalhista, 
sob o argumento de que “[...]a Lei 8.009/90 não poderia ser utilizada 
como escudo para o devedor se eximir de sua obrigação de pagar 
crédito do trabalhador, de natureza alimentar, pois, conforme 
apurado pelo oficial de justiça, o imóvel penhorado é suntuoso, está 
localizado em área nobre de Contagem, contém diversas benfeitorias 
e está avaliado em R$ 650.000,00 [...]”. (Processo 0054900-
21.2006.5.03.0031 AIRR).

 6. O artigo 2º da Lei 8.009 exclui da sua proteção veículo de transporte, 
obras de arte e adornos suntuosos. A jurisprudência já decidiu, 
quanto aos bens móveis protegidos: computador, a televisão, o ar 
condicionado e até mesmo um teclado musical (RESP 218882/SP).

 7. O STJ já firmou entendimento, em mais de uma oportunidade, que 
a renda proveniente do imóvel residencial locado é protegido pelas 
normas do bem de família (AGRG RESP. 975858/SP).
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Quadro sinóptico2

 – Instituição: Escritura pública ou testamento
 – Pode ser instituído por terceiro, mediante doação ou 

testamento
 – Registro nos livros 2 e 3 do Serviço de Registro de 

Imóveis
 – Objeto: prédio residencial e valores mobiliários
 – Limite: não pode ultrapassar 1/3 do patrimônio líquido
 – Pode ser alienado com anuência de todos e autorização 

do MP
 – Para extinção do bem de família é necessária ordem 

judicial
 – Não isenção de tributos referentes ao imóvel e taxa 

condominial

 – Título: Escritura pública de instituição, de doação ou 
formal de partilha

 – É possível o registro ainda que haja registro anterior de 
hipoteca

 – Procedimento: prenotação, qualificação, publicação do 
edital e registro

 – Havendo impugnação, é cancelada a prenotação
 – Cancelamento do registro: ordem judicial

2 Fonte: Luiz Guilherme Loureiro – Registros Públicos: Teoria e Prática – 2011. p. 307.

BEM DE
FAMÍLIA

REGISTRO
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2
DA ILEGALIDADE DE CONDICIONAR O
FORNECIMENTO DE GUIA DE ITBI À
APRESENTAÇÃO DE CND

Rodrigo Grobério Borba

 Existem municípios que, amparados em leis ou atos normativos, 
condicionam a liberação de avaliação para fins de ITBI – Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis, à apresentação de CND – Certidão Negativa de 
Débito, para com a fazenda pública municipal. Essa situação acaba refletindo 
no tabelionato de notas, gerando entraves nos procedimentos de lavratura de 
escrituras.
 Essas normas evidenciam um abuso do Poder Executivo Municipal, 
pois o contribuinte acaba sendo constrangido, por via indireta e enviesada, ao 
pagamento de débito tributário e tem dificultado o livre acesso ao Judiciário, 
pois desde logo considera-se perfeita e acabada a imposição fiscal. Também é 
possível vislumbrar que em alguns casos vê tolhido seu direito fundamental ao 
exercício do direito de propriedade.
 Ao Fisco cabe a utilização dos caminhos que a ordem jurídica oferece 
para constituir o crédito tributário e cobrá-lo mediante ação de execução fiscal.
 Ora, o Poder Público já dispõe de enormes privilégios e prerrogativas 
quando contende em Juízo e, mais ainda, quando executa seus créditos 
tributários. Se ele entende que algum tributo lhe é devido, deve propor a 
competente execução fiscal.
 Em situações análogas ao presente caso, o E. Supremo Tribunal Federal 
– STF tem reiterada e sistematicamente reconhecido a inconstitucionalidade 
de leis e atos normativos do Poder Público que tragam em si sanções políticas, 
isto é, normas enviesadas a constranger o contribuinte, por vias oblíquas, ao 
recolhimento do crédito tributário. Neste sentido, cita-se, por exemplo, o jul-
gamento das ADIs nºs 173-6 e 394-1, que reconheceu a Suprema Corte, por 
unanimidade, a inconstitucionalidade do art. 1º, I, III e VI, e § § 1º a 3º, da Lei 
nº 7.711/88, verbis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL 
DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. DIREITO DE PETIÇÃO. 



227

TRIBUTÁRIO E POLÍTICA FISCAL. REGULARIDADE 
FISCAL. NORMAS QUE CONDICIONAM A PRÁTICA DE 
ATOS DA VIDA CIVIL E EMPRESARIAL À QUITAÇÃO 
DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO 
ESPECÍFICA COMO SANÇÃO POLÍTICA. AÇÃO 
CONHECIDA QUANTO À LEI FEDERAL 7.711/1988, 
ART. 1º, I, III E IV, PAR. 1º A 3º, E ART. 2º. Ações diretas de 
inconstitucionalidade ajuizadas contra os arts. 1º, I, II, III e IV, 
par. 1º a 3º e 2º da Lei 7.711/1988, que vinculam a transferência 
de domicílio para o exterior (art. 1º, I), registro ou arquivamento 
de contrato social, alteração contratual e distrato social perante 
o registro público competente, exceto quando praticado por 
microempresa (art. 1º, III), registro de contrato ou outros 
documentos em Cartórios de Registro de Títulos e Documentos 
(art. 1º, IV, a), registro em Cartório de Registro de Imóveis (art. 
1º, IV, b) e operação de empréstimo e de financiamento junto a 
instituição financeira, exceto quando destinada a saldar dívidas 
para com as Fazendas Nacional, Estaduais ou Municipais (art. 1º, 
IV, c) - estas três últimas nas hipóteses de o valor da operação ser 
igual ou superior a cinco mil Obrigações do Tesouro Nacional - à 
quitação de créditos tributários exigíveis, que tenham por objeto 
tributos e penalidades pecuniárias, bem como contribuições 
federais e outras imposições pecuniárias compulsórias. 2. 
Alegada violação do direito fundamental ao livre acesso ao Poder 
Judiciário (art. 5º, XXXV da Constituição), na medida em que as 
normas impedem o contribuinte de ir a juízo discutir a validade 
do crédito tributário. Caracterização de sanções políticas, isto 
é, de normas enviesadas a constranger o contribuinte, por vias 
oblíquas, ao recolhimento do crédito tributário. 3. Esta Corte tem 
historicamente confirmado e garantido a proibição constitucional 
às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício 
de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, par. 
ún., da Constituição), a violação do devido processo legal 
substantivo (falta de proporcionalidade e razoabilidade de 
medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos 
de cobrança de créditos tributários) e a violação do devido 
processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do 
Executivo ou do Judiciário tanto para controle da validade dos 
créditos tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica 
a nefasta penalidade, quanto para controle do próprio ato que 
culmina na restrição. É inequívoco, contudo, que a orientação 
firmada pelo Supremo Tribunal Federal não serve de escusa 
ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária. 
Não há que se falar em sanção política se as restrições à 
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prática de atividade econômica objetivam combater estruturas 
empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e 
consciente sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como 
inconstitucional, a restrição ao exercício de atividade econômica 
deve ser desproporcional e não-razoável. 4. Os incisos I, III 
e IV do art. 1º violam o art. 5º, XXXV da Constituição, na 
medida em que ignoram sumariamente o direito do contribuinte 
de rever em âmbito judicial ou administrativo a validade de 
créditos tributários. Violam, também o art. 170, par. ún. da 
Constituição, que garante o exercício de atividades profissionais 
ou econômicas lícitas. Declaração de inconstitucionalidade 
do art. 1º, I, III e IV da Lei 7.711/’988. Declaração de 
inconstitucionalidade, por arrastamento dos parágrafos 1º a 
3º e do art. 2º do mesmo texto legal. CONSTITUCIONAL. 
TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. PROVA DA 
QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NO ÂMBITO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO. REVOGAÇÃO DO ART. 1º, 
II DA LEI 7.711/1988 PELA LEI 8.666/1993. EXPLICITAÇÃO 
DO ALCANCE DO DISPOSITIVO. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA 
QUANTO AO PONTO. 5. Ação direta de inconstitucionalidade 
não conhecida, em relação ao art. 1º, II da Lei 7.711/1988, na 
medida em que revogado, por estar abrangido pelo dispositivo 
da Lei 8.666/1993 que trata da regularidade fiscal no âmbito 
de processo licitatório. 6. Explicitação da Corte, no sentido 
de que a regularidade fiscal aludida implica “exigibilidade da 
quitação quando o tributo não seja objeto de discussão judicial” 
ou “administrativa”. Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, julgadas 
procedentes.

 Por fim, corroborando o que fora exposto, citam-se, ainda, precedentes 
de quilate dos Tribunais pátrios:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 
CONDICIONAMENTO DE FORNECIMENTO DE GUIA 
DE ITBI AO PAGAMENTO DO IPTU. DESCABIMENTO. 
DESVINCULAÇÃO DE MATRÍCULAS. POSSIBILIDADE. 
SÃO LEOPOLDO. Não cabe o condicionamento do fornecimento 
de guia de ITBI ao pagamento de IPTU. Da mesma forma não 
cabe o condicionamento de desvinculação de matrículas ao 
pagamento do referido tributo. A Fazenda não deve valer-se 
de meios coercitivos para cobrar seus créditos. Inteligência da 
Súmula nº 323 do STF. Não cabe a condenação do Município 
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ao pagamento de custas e honorários. Possível a condenação 
(...) (70050854785 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, 
Data de Julgamento: 17/10/2012, Segunda Câmara Cível, Data 
de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2012)

RECURSO – Apelação Mandado de segurança – Efeitos 
Interposição de sentença que concedeu a segurança em mandado 
impetrado com o objetivo de obter o reconhecimento do direito 
do impetrante à expedição da guia de recolhimento do ITBI, sem 
condicioná-la à prova de pagamento do IPTU incidente sobre 
o imóvel. Recebimento no efeito devolutivo Admissibilidade, 
Exegese do artigo 14, § 3º, da Lei 12.016/2009. Inexistência de 
abuso ou ilegalidade ou perigo de dano irreparável ou de difícil 
reparação. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento. 
190027320118260000 SP 0019002-73.2011.8.26.0000, Relator: 
Fortes Muniz, Data de Julgamento: 09/08/2012, 15ª Câmara de 
Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2012)

 Pelo exposto, verifica-se que é ilegal a negativa da administração de 
expedir guia para recolhimento do ITBI, condicionada ao pagamento dos 
débitos fiscais, vez que o Município tem competência apenas para instituir 
os impostos de transmissão de imóveis, não podendo interferir na própria 
transferência da propriedade, podendo, ademais, cobrá-los pelas vias próprias.
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3
GESTÃO EMPRESARIAL PARA SERVIÇOS
NOTARIAIS E DE REGISTRO – UMA 
ABORDAGEM SISTÊMICA DO REGISTRO
DE IMÓVEIS

Bruno do Valle Couto Teixeira

 A apresentação trata de forma acadêmica o processo para registro e 
emissão de certidões das serventias extrajudiciais de Registro de Imóveis. O 
trabalho tem o objetivo de apresentar de forma clara e sucinta como acontece 
na prática o processo de recepção de títulos e documentos até o momento 
da entrega ao usuário registrado/averbado. Mostra ainda a formalização das 
declarações de exigência e a solicitação e emissão das certidões. 
 O trabalho também visa demonstrar a interação entre o negócio 
“Registro de Imóveis” e as demais atividades que são realizadas em uma 
serventia, tais como atividades administrativas, financeiras, contábeis, além do 
gerenciamento da informação e o sistema da qualidade, de forma a maximizar 
o serviço prestado (custoXlucroXeficiênciaXsegurança jurídica).

1 – REGISTRO DE IMÓVEIS

 Denominação legal atribuída ao Ofício Público a que se compete a 
atribuição de promover o registro imobiliário, a fim de que se assegurem aos 
respectivos titulares os direitos de propriedade e os direitos reais, que sobre 
eles incidirem.

1.1 – REGISTRO TORRENS (Incluído no Registro de Imóveis)

 Designa o registro voluntário de imóvel rural em título próprio. 
Necessariamente determinado por sentença judicial, consolida o domínio do 
bem em nome da pessoa sob o qual se registrou.
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2 – ORIGEM DO REGISTRO DE IMÓVEIS

 O Registro de Imóveis só poderia ter aparecido no Brasil quando o 
território se apresentasse povoado a tal ponto que começasse a ganhar interesse 
o conhecimento da extensão de cada gleba particular, bem como a certeza da 
sua propriedade, a fim de protegê-la contra eventual usurpação e utilizá-la 
ainda como base natural de crédito. Esse ponto somente veio a ser atingido 
muitos anos depois de ter o País se tornado independente.
 Quando o Brasil foi descoberto, O rei de Portugal, como descobridor, 
adquiriu sobre o território o título originário da posse. Investido desse 
senhorio, o descobridor, por meio de doações, feitas em cartas de sesmaria, 
primeiro pelos donatários das capitanias, depois pelos governadores e capitães-
generais, começou a destacar do domínio público os tratos de terras que viriam 
a constituir o domínio privado.
 Esse regime de sesmaria veio da Descoberta até a Independência do Brasil 
em 1822, quando se abriu um hiato na atividade legislativo sobre terras que se 
prolongou até 1850, desenvolvendo-se no intervalo a progressiva ocupação do 
solo sem qualquer título, mediante a simples tomada da posse. A Lei nº 601, 
de 1850, e seu Regulamento nº 1.318, de 1854, legitimaram a aquisição pela 
posse, separando assim do domínio público todas as posses que fossem levadas 
ao livro da Paróquia Católica, o chamado registro do vigário.
 Os possuidores das terras eram obrigados a registrar as posses (Dec. Nº 
1.318, de 1854, arts. 91 e 97).  O registro das posses era feito pelos vigários das 
freguesias do Império, definindo-se, portanto, a competência dos registradores, 
desde os primórdios registrais, pela situação do imóvel.
 Aí está, depois da carta de sesmaria, o segundo ponto de apoio do 
domínio público, já agora pelo processo de legitimação previsto na Lei e no 
Regulamento, o qual funcionou algo desordenadamente devido à insuficiência 
de recursos oficiais para medição de terras e às irregularidades processuais.  
Tais fatores negativos subsistiram depois de descentralizado o serviço nas 
Províncias e até depois que, transformadas estas em Estados, para estes 
passaram as terras de domínio público, as chamadas terras devolutas, por força 
do mandamento da primeira Constituição da República, de 1891.
 Em a Lei de Terras do Império e o seu Regulamento de 1854, tendentes à 
discriminação e legalização dos imóveis particulares, não lograssem na prática 
a plenitude dos seus benefícios devido à crônica escassez de recursos para a 
medição, representaram por certo um passo avançado no sentido da titulação da 
propriedade. Essa titulação, consistente inicialmente em documentos expedidos pelo 
Governo, foi consideravelmente acrescida com os registros das posses manifestadas 
oportunamente pelos posseiros à Paróquia, celebrando-se daí por diante os contratos 
de transmissão e de oneração de imóveis com apoio em uns e outros documentos 
originais, bem como nos que se lhes seguiram, inter vivos ou causa mortis.
 Essa desordenada documentação tomava incerta e complicada a propriedade, 
cuja filiação, de títulos a títulos, se revelava extremamente intrincada, mormente 
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por ficar dispersa em mão dos titulares, à míngua de um repositório central que, 
de qualquer modo, a recolhesse para lhe assinalar a existência perante o público.  
A incerteza e a complicação se agravavam com a existência de hipotecas ocultas 
e gerais sobre bens presentes e futuros, em virtude do que não se podia saber ao 
certo se determinado imóvel estava ou não livre de ônus.
 Nesse tempo a propriedade imóvel se transmitia, não pelo contrato, mas 
pela tradição que se lhe seguia, de acordo com a teoria romana do “título” e 
do “modo” de adquirir.  O título consiste na causa pela qual se dá a aquisição 
e o modo no fato material que a exterioriza, a saber, a entrega do imóvel ou 
tradição.  Enquanto o título traduz uma relação de direito pessoal, de interesse 
privado, a tradição exprime uma relação de direito real, de interesse público.  
A tradição, que indicava externamente o câmbio da titularidade, era, portanto, 
o modo de transferência da propriedade imóvel.
 Assim se apresentava a nossa situação imobiliária quando a Lei 
Orçamentária nº 317, de 1843, regulamentada pelo Decreto nº 482, de 1846, 
criou o registro de hipotecas, uma vez que a necessidade que primeiro se sentiu 
foi a de tornar a terra base para o crédito.  Num país de enorme extensão 
territorial, cuja economia assentava sobretudo na agricultura, pois até o meado 
do século XX se tornara lugar comum a afirmativa de ser essencialmente 
agrícola, compreende-se que a idéia do registro tenha acudido em primeiro 
plano para a proteção do crédito, e não da propriedade.
 Tanto mais facilmente se compreende que assim haja acontecido quanto 
o mesmo ocorrera na Alemanha, onde alguns Estados começaram por adotar 
apenas o registro hipotecário, a fim de granjear a confiança dos capitalistas em 
benefício da agricultura, sendo esse registro o precedente histórico do modelar 
Registro de Imóveis daquele país.  Dessa maneira, o aparelho registral, de 
começo, não se punha a serviço do negócio principal, vale dizer, da transmissão 
do domínio, nem tampouco da constituição das servidões prediais, mas servia 
tão só para a constituição de direitos hipotecários.
 A Lei nº 1.237 de 1864 criou o então chamado Registro Geral, 
chegando a indicar os oitos livros principais para a sua escrituração, os 
quais, com pequenas variantes e acréscimos, chegaram até os nossos dias.  A 
citada Lei substituiu a tradição pela transcrição como modo de transferência, 
continuando o contrato, antes dela, a gerar apenas obrigações.  A troca de 
uma pela outra importou em enorme avanço em benefício da publicidade, 
porque a tradição, real ou simbólica, uma vez efetuada, não deixa vestígio 
permanente, ao passo que a transcrição deixa o seu sinal indelével na tábua 
do livro no qual é lançada, franqueada à consulta do público.  Demais, a 
tradição assenta apenas a propriedade, sem alcançar a hipoteca, enquanto a 
transcrição convém a ambas.
 Ao fazê-lo, criou o Registro Geral de que o país tanto precisava, para 
recolher os títulos de transmissão de imóveis entre vivos e os de constituição 
de ônus reais (art. 7º). A criação do registro permitiu pôr certa ordem em uma 
e outra categoria de atos, já exigindo como título de ambas a escritura pública, 
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já impondo à segunda um limite indelével, pela enumeração taxativa dos 
gravames que a compõem.
 Após um quartel de século, a Lei nº 1.237, de 1864, foi substituída pelo 
Decreto nº 169-A e seu Regulamento, Decreto nº 370, ambos de 1890, que, 
mantendo o nome de Registro Geral, consagraram a especialização das hipotecas 
legais, mas deixaram em aberto as falhas concernentes às transmissões causa 
mortis e aos atos judiciais.  Ao lado dessas falhas, persistiu o princípio segundo o 
qual o registro não induz prova do domínio, de sorte que, no essencial, perdurou 
o sistema da Lei Imperial até o advento do Código Civil:

 a) necessidade da transcrição para a transferência de domínio ou 
constituição de ônus reais;

 b) desvalia da transcrição para prova de domínio:

 O Código Civil, de 1916, incorporou o Registro Geral, mas lhe mudou 
o nome para Registro de Imóveis, evidentemente mais apropriado do que o 
anterior, posto o tivesse lançado em lugar menos apropriado, destoante da sua 
generalidade, uma seção do capítulo da hipoteca (hoje arts. 1.419 a 1.441).  
Tocou-lhe a vez de preencher afinal as mais danosas e duradouras lacunas do 
registro, atraindo para ele as transmissões causa mortis e os atos judiciais, posto 
não puxasse as primeiras diretamente, mas em  suas necessárias consequências, 
as sentenças de partilha e de divisão e demarcação. Ao contrário da Lei 
Imperial, não relacionou livros, mas apenas previu os necessários, deixando 
esse ponto formal ao cuidado do Regulamento.
 No essencial, o Código manteve a necessidade da transcrição para 
a transferência do domínio, mas lhe acrescentou algo para valorizá-la: a 
transcrição gera uma presunção de domínio em favor do seu titular (art. 1.225).  
Este tem uma vantagem no exercício do direito: não precisa prová-lo como 
anteriormente.  Ao seu adversário é que toca o ônus de demonstrar que ele não 
é titular do direito.
 Ao tratar extensamente dos atos sujeitos a registro, continuou a dar aos 
seus assentos ora o nome de transcrição, ora o de inscrição, ora o de averbação, 
das quais as duas primeiras se distinguem nitidamente da última, mas não se 
distinguem entre si, pois, além de se fazerem ambas por extrato, a transcrição 
abrange a constituição de todos os direitos reais exceto a inscrição da hipoteca.
 Bem examinado, o Código, pressupondo o título causal, manteve a inscrição 
como modo de adquirir, tomado esse termo no sentido genérico que possui por 
toda parte onde o lançamento do título não é copiativo, mas seletivo de dados 
essenciais.  A despeito de não predispor o cadastramento da propriedade, adotou 
vários princípios básicos inerentes a um bom sistema registral, como, além do de 
inscrição, os de prioridade, de legalidade, de especialidade, de publicidade e de 
presunção.  Por um lapso deixou de adotar o de fé pública.
 O Decreto nº 4.827, de 1924, que reorganizou os registros públicos 
previstos pelo Código Civil, acrescentou-lhe a figura da inscrição preventiva, 
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mas, ao invés de moldá-la numa fórmula geral, protetora dos direitos pessoais 
e condicionais, a admitiu em textos sortidos, referentes a penhoras, arrestos e 
sequestros de imóveis e ações reais e reipersecutórias imobiliárias.  A inscrição 
preventiva, com a mesma índole premonitória, figura em outras legislações para, 
como aqui, informar terceiros da pendência de obrigações ou riscos sobre os 
imóveis, cuja aquisição não se poderá fazer, a menos que o adquirente queira 
expor-se à anulação do ato e ter contra si a prova preconstituída da fraude. A 
locação com cláusula de vigência contra o adquirente do imóvel, assemelhada a 
ônus real, foi então expressamente endereçada ao registro de imóveis, corrigindo-
se assim a omissão do Código Civil acerca do registro público destinatário dela.
 Se bem que o Código Civil, assim aperfeiçoado pela Lei Registral, haja 
atraída ao registro as transmissões causa mortis e os atos judiciais, determinando 
a inscrição das sentenças divisórias que puseram termo à indivisão, ainda 
assim omitiu alguns atos judiciais que literalmente não se compreendem entre 
as sentenças divisórias, mas que, por certo, devem ingressar no registro, sob 
pena de se perderem elos da cadeia de titularidade imobiliária.  
 Apesar de não expressamente referidos, os acordos divisórios celebrados 
entre particulares, fora do juízo, sempre ingressaram pacificamente no registro, 
por entenderem os cartórios que as escrituras de extinção de condomínio, as de 
partilha entre maiores e as de partilha em vida estão implícitas no mandamento 
a respeito dos julgados nas ações divisórias.  Esse entendimento, acorde com 
o princípio de continuidade, que exige a série completa de titulares do imóvel, 
sem falta de qualquer deles, se acha agora confirmado na Lei de Registros 
Públicos (Lei nº 6.015, de 1973, art. 167, I, n. 23).
 Foi o Regulamento da Lei nº 4.827, de 1924, consubstanciado no 
Decreto nº 18.542, de 1928, de autoria principalmente de Filadelfo Azevedo, 
que, embora tolhido pela autorização legislativa que o circunscrevia a mera 
consolidação, prestou ao registro de imóveis o mais assinalado benefício, 
ao introduzir nele o princípio de continuidade, mediante a exigência, para 
qualquer transcrição ou inscrição, do registro do título anterior.  Arguído de 
ilegal e até inconstitucional, o dispositivo teve o apoio de vários julgados e foi 
respeitado por toda parte, determinando a formação de cadeias completas de 
titularidades, que sanearam surpreendentemente a prioridade imobiliária.
 Antes do regulamento seguinte, apareceu o Decreto-lei n. 58, de 1937, 
que à parte a sua distância econômica e social, teve extensa repercussão no 
registro de imóveis.  Além de conduzir a esse registro, que é receptáculo de 
direitos reais, um dos direitos pessoais, a promessa de venda imobiliária, 
colorindo-a, para tanto, como direito real, admitiu a escritura particular como 
título hábil para essa promessa, introduziu um livro aparentado com o fólio 
real para o desdobramento da sua escrituração e, finalmente, contribuiu para 
apressar a legalização de numerosos títulos imobiliários com a exigência da 
cadeia dominial dos imóveis a serem loteados.
 O regulamento subsequente como vimos o de nº 4.857, de 1939 perdurou 
até a edição do Decreto-Lei 1.000, de 21 de outubro de 1969, embora as 
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tentativas frustradas dos anos de 1947 e 1969, está no início do ano, de se 
reformar o sistema de Registro de Imóveis no Brasil.
 Finalmente a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que tomou o 
lugar do Decreto-lei nº 1000, de 1969, depois de adiada a sua vigência, acabou 
tendo duas versões, a original e a resultante das alterações trazidas pela Lei 
nº 6.216, de 30 de junho de 1975.  A segunda melhorou consideravelmente o 
texto da primeira, mas não conseguiu escoimar dela todos os defeitos, resíduos 
do seu apego ao diploma revogado.
 Talvez devido à dificuldade de elaborar de pronto um modelo adequado 
à escrituração “por extrato” das declarações essenciais do título, trocou-
se essa maneira tradicional de iserção dele no livro, graças à qual o nosso 
sistema é conhecido como de inscrição”, pela mais cômoda “forma narrativa”.  
Abandonou-se igualmente a antiga numeração dos assentos, que facilita 
identificar qualquer deles dentro de um elenco numeroso, preferindo-se a sua 
sinalização literal, seguida de números.
 Além do desdobramento do livro, aceitável em cartórios de grande 
movimento para aliviar o acúmulo de serviço mediante a sua realização 
simultânea por mais de um escrevente, admitiu-se também a sua substituição 
por folhas soltas, destinadas à escrituração mecanizada. Com esta segunda 
franquia criou-se desnecessariamente um risco constante para os direitos 
inscritos, porque, de um lado, as folhas soltas se desgastam celeremente 
no manuseio diário e, de outro, se prestam a extravio, casual e fraudulento, 
bastando lembrar, a propósito deste último, que preenchíveis à máquina pelo 
registrador, são também autenticados pela rubrica dele, que assim tem um 
domínio absoluto sobre a escrituração, podendo, quando desonesto, substituir 
qualquer delas sem deixar o menor vestígio da fraude.
 De mais a mais, destacou como assento distinto de qualquer outro a 
“matrícula”, gerando acerca desta um dilema embaraçoso, pois, ou reaparece 
com o significado de inscrição” (registro), ou carece de valor jurídico, visto 
como nenhum texto da nossa legislação civil declara que a propriedade se 
transmite pela matrícula.  No entanto, teria sido tão fácil quanto correto dizer 
simplesmente que todo assento é uma inscrição, embora o primeiro assento 
da propriedade seja chamado de “matrícula” e o assento de “averbação”. Isso 
evitaria também qualquer confusão entre a matrícula do registro de Imóveis, 
de força probante relativa, e a matrícula de Registro Torrens, de força probante 
absoluta.
 Ao inverso do que aconteceu com a retificação do registro, regulou-
se satisfatoriamente o processo de dúvida, clareando obscuridades acerca 
da iniciativa de promovê-lo, da prorrogabilidade do prazo, do efeito do 
julgamento sobre a prenotação.  Dentre os seus méritos, merece destaque o 
haver determinado que, se não for impugnada no prazo, a dúvida será ainda 
assim julgada por sentença, o que concorda com os princípios processuais 
por se referir a questão de direito e ocorrer a revelia, mas sobretudo contribui 
para evitar que o processo fique indefinidamente em suspenso por inércia 
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do interessado, com prejuízo para o serviço, que vê desse modo aumentar o 
arquivo de títulos pendentes.
 Ao prever a união de imóveis contíguos pertencentes a um só dono, fê-lo sem 
qualquer ressalva, quando importava inseri-la de modo genérico ou específico, a 
exemplo do anteprojeto distribuído pelo Ministério da Justiça às Corregedorias 
em 1969, a fim de impedir que se unam imóveis sujeitos a hipotecas diferentes 
ou servidões diversas. Sem qualquer ressalva, trata também da operação inversa, 
de desmembramento, cujo requisito essencial, no entanto, para se inscrever no 
registro, é não formar nenhum imóvel insuscetível de exploração econômica da 
zona rural (módulo) ou de construção na zona urbana.

3 – BASES OU PRINCÍPIOS DO SISTEMA DE NOTARIADO LATINO

 O conjunto de princípios aqui contidos constitui a essência da instituição 
notarial e o modelo ao qual todos os Notários e Registradores devem aspirar.
 Na esperança de que estes princípios sejam acolhidos, respeitados e 
aplicados por todos os Notariados membros da UINL, convidamos a todos 
para que tornem realidade estes ideais. 

TÍTULO I – DO NOTÁRIO E DA FUNÇÃO NOTARIAL

 1 – O Notário é um profissional do direito, titular de uma função pública, 
nomeado pelo Estado para conferir autenticidade aos atos e negócios jurídicos 
contidos nos documentos que redige, assim como para aconselhar e assessorar 
os requerentes de seus serviços.
 2 –  A função notarial é uma função pública, razão pela qual o Notário 
tem a autoridade do Estado.  É exercida de forma imparcial e independente, 
sem estar situada hierarquicamente entre os funcionários do Estado.
 3 – A função notarial se estende a todas as atividades jurídicas não 
contenciosas, confere ao usuário segurança jurídica, evita possíveis litígios e 
conflitos que se podem resolver por meio do exercício da mediação jurídica, 
constituindo-se em um instrumento indispensável para a administração de uma 
boa justiça.

TÍTULO II – DOS DOCUMENTOS NOTARIAIS

 4 –  Os documentos notariais, que podem ter por objeto a formalização de 
atos e negócios de todo tipo, são os autorizados pelo Notário.  Sua autenticidade 
compreende autoria, assinaturas, data e conteúdo. São conservados pelo 
Notário e classificados em ordem cronológica.
 5 – Na redação dos documentos notariais, o Notário – que deve atuar 
em todo momento conforme a Lei - interpreta a vontade das partes e adapta a 



237

mesma às exigências legais, dá fé sobre a identidade e qualifica a capacidade 
e legitimação dos outorgantes em relação ao ato ou negócio jurídico concreto 
que pretendem realizar. Controla a legalidade e deve assegurar-se de que a 
vontade das partes, que se expressa em sua presença, tenha sido livremente 
declarada. Tudo isso entendido com independência do suporte de que conste 
o documento notarial.
 6 –  O Notário é o único responsável pela redação de seus documentos.  É 
livre para aceitar ou recusar todo projeto ou minuta que lhe sejam apresentados, 
ou para neles introduzir – com o acordo das partes – as modificações que 
entenda pertinentes.
 7 – Os outorgantes de um documento notarial têm direito de obter 
cópias de seu original, que fica em poder do Notário.  As cópias autênticas 
têm o mesmo valor que o original.  O Notário poderá também expedir cópias 
em favor de pessoas que, segundo sua legislação nacional, tenham legítimo 
interesse em conhecer o conteúdo do documento.
 8 – Os documentos notariais gozam de uma dupla presunção de legalidade 
e de exatidão de seu conteúdo, e não podem ser contraditados senão pela via 
judicial.  Estão revestidos de força probatória e executiva.
 9 – A atuação notarial se estende também à legitimação das assinaturas 
de particulares apostas em documentos privados, assim como à expedição 
de declaração de conformidade das cópias com seus originais para toda 
classe de documentos e de atividades previstas pela sua respectiva legislação 
nacional.
 10 – Os documentos notariais que respondam aos princípios aqui 
enunciados deverão ser reconhecidos em todos os Estados e neles produzir os 
mesmos efeitos probatórios, executivos e constitutivos de direitos e obrigações 
que em seu país de origem.

TÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO NOTARIAL

 11 – A lei nacional determinará a área de competência de cada Notário, 
assim como o número de Notários, que deve ser suficiente para assegurar 
convenientemente o serviço.  A lei nacional determinará também o lugar de 
instalação de cada tabelionato, garantindo uma distribuição equitativa em todo 
o território nacional.
 12 – Os Notários deverão pertencer a um órgão colegiado. Um só órgão, 
composto exclusivamente por Notários, assumirá a representação do Notariado 
em cada país.
 13 – A lei de cada Estado determinará as condições de acesso à profissão 
notarial e de exercício da função pública notarial, estabelecendo para tal fim as 
provas ou exames que se estimem oportunos, exigindo sempre dos candidatos 
a titulação de formado em Direito, ou grau universitário correspondente, e uma 
elevada qualificação jurídica.

 
 



238

TÍTULO IV – DA DEONTOLOGIA NOTARIAL
 
 14 – A Lei determinará o regime disciplinar dos Notários, que estará sob 
controle permanente da autoridade pública e dos órgãos colegiados.

 15 – O Notário está obrigado à lealdade e à integridade perante quem 
solicite seus serviços, o Estado e os seus colegas.

 16 – O Notário, de acordo com o caráter público de sua função, está 
obrigado a guardar segredo profissional.

 17 – O Notário está obrigado a ser imparcial, e essa imparcialidade se 
expressa igualmente mediante a prestação de uma assistência adequada à parte 
que se encontre em situação de inferioridade em relação à outra, para assim 
obter o equilíbrio necessário a fim de que o contrato seja celebrado em pé de 
igualdade.

 18 – A escolha do Notário corresponde exclusivamente às partes.

 19 – O Notário está obrigado a respeitar as regras deontológicas de sua 
profissão, tanto em nível nacional como internacional.
 
 Observação: O texto acima foi aprovado por unanimidade em assembléia 
geral dos notariados membros realizada em Roma, em 07.11.05 – Responsável 
pela versão para o português: João Figueiredo Ferreira.

4 – TABELA DE INTERAÇÃO DOS PROCESSOS

Pré-análise e 
protocolização

Contraditório

Prenotar os títulos apre-
sentados dando a eles 
um número de protoco-
lo, que obedecerá a uma 
rigorosa sequência.

Verificar	 se	 já	 existe	
em cartório algum titulo 
pendente de registro, re-
ferente ao imóvel objeto 
da transação e gerar In-
dicador Pessoal e Real 
para o sistema..

Escrituras, contratos, 
títulos judiciais e extraju-
diciais, desmembramen-
tos, loteamentos, cance-
lamentos etc.

Escrituras, contratos, 
títulos judiciais e extraju-
diciais, desmembramen-
tos, loteamentos, cance-
lamentos etc.

Emissão do número do 
protocolo, entregando 
uma via ao apresentante 
e anexando a outra ao 
documento. Encaminha-
mento no sistema.

Cadastro no sistema 
Webri dos nomes que in-
dividualmente direta ou 
indiretamente	 figurem	
nos	 títulos/documen-
tos. Cadastrar o imóvel, 
onde	 figurará,	 obriga-
toriamente, o nome do 
loteamento, número do 
lote, quadra e sua res-
pectiva matrícula no li-
vro 2. Encaminhamento 
no sistema.

REGISTRO DE IMÓVEIS

 PROCESSOS OBJETIVOS ENTRADA ATIVIDADES
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Conferir o titulo para 
verificar	 se	 o	 mesmo	
está apto para registro. 
Confrontar o titulo apre-
sentado com o registro 
anteriormente e buscar 
no Indicador Pessoal 
e Real a existência ou 
inexistência de outros 
imóveis.

Formular as pendências 
que houver no título, 
vinculando à legislação 
existente.

Cadastrar no Sistema os 
atos a serem praticados 
e Registrar os documen-
tos conferidos e aptos 
para registro

Fornecer informações 
sobre os atos praticados 
no Ofício

Escrituras, contratos, 
títulos judiciais e extraju-
diciais, desmembramen-
tos, loteamentos, cance-
lamentos etc.

Escrituras, contratos, 
títulos judiciais e extra-
judiciais, desmembra-
mentos, loteamentos, 
cancelamentos etc., que 
não estão aptos para re-
gistro.

Escrituras, contratos, 
títulos judiciais e extraju-
diciais, desmembramen-
tos, loteamentos, can-
celamentos etc., aptos 
para registro.

Protocolo de requeri-
mento (fax, e-mail, site 
ou pedido verbal).

Conferir se os títulos 
apresentados contêm 
todos os requisitos exigi-
dos por Lei. Conferência 
do	imóvel	e	qualificação	
dos vendedores e com-
pradores. Encaminha-
mento no sistema.

Digitação das exigências 
no protocolo de imóveis. 
Encaminhamento no sis-
tema.

Conferência dos atos 
que serão praticados. 
Confecção dos atos. Re-
gistro/averbação	dos	títu-
los/documentos	 no	 livro	
II ou no livro III.  Encami-
nhamento no sistema.

Emitir a certidão ou de-
claração de exigência. 
Encaminhamento no 
sistema.

Análise e Bus-
ca

Exigência

C o m p o s i ç ã o 
dos Atos e Re-
gistro	 /	averba-
ção

Certidão

Cadastro no sistema. 
Afixação	 de	 etiqueta	 de	
protocolo. Distribuição 
(Protesto, RI, TD, PJ ou 
Drª Etelvina)

Cadastro no sistema e 
arquivamento até solu-
ção da demanda. 

Desenvolvimento e ma-
nutenção dos sistemas 
do 1º Ofício, aquisição 
de software, gerencia-
mento e manutenção da 
rede. Backup realizado. 
Levantamento de preços 
de novos equipamentos, 
manutenção dos equipa-
mentos quando possí-
vel, e encaminhamento 
para	oficinas	dos	proble-
mas mais complexos.

Ofícios, mandados, or-
dens judiciais.

Mandado	de	notificação.

Solicitações dos se-
tores, documentos e 
arquivos eletrônicos es-
pecíficos	 de	 cada	 setor.	
Necessidade de backup. 
Solicitações de novos 
equipamentos, ocorrên-
cias de manutenção e 
novas soluções.

Controle de entrada e 
saída de ofícios.

Controle de entrada e 
saída.

Controle, manutenção 
preventiva e corretiva 
de hardwares. Desen-
volvimento, atualização 
e manutenção dos sof-
twares.
Realização de backup.

Recebimento e
pré-análise de 
ofícios e man-
dados

 
Processo de 
suscitação de 
dúvida

Tecnologia da 
Informação

SECRETARIA

APOIO X DEMAIS PROCESOS
 PROCESSOS OBJETIVOS ENTRADA ATIVIDADES
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Controle de 
manutenção

Financeiro

Contábil

Pessoas

Controle dos 
processos do 
SGQ

Controle de utilização 
e manutenção dos ve-
ículos. Execução de 
manutenção preventiva 
e corretiva. Controle e 
comunicação de infor-
mações para as áreas de 
gestão e negócio.

Controle do disponível, 
controle do caixa, contro-
le do orçamento (caixa, 
gastos, investimentos), 
banco conta movimento, 
obrigações trabalhistas 
e previdenciárias (INSS, 
FGTS a recolher, salá-
rios a pagar), obrigações 
tributárias (impostos a 
recolher). Receber in-
formações das áreas de 
gestão e negócio. 

Apuração do Imposto de 
Renda, do livro caixa, do 
FARPEN/FUNEPJ,	 das	
obrigações tributárias e 
previdenciárias. Receber 
informações das áreas 
de gestão e negócio.

Execução de admissão 
de pessoas. Geração 
de folha de pagamento. 
Controle das atividades 
de capacitação. Exe-
cução de demissão de 
pessoas. Receber infor-
mações das áreas de 
gestão e negócio. Con-
trole do banco de horas. 
Gerenciamento dos sis-
temas de ponto e aces-
so predial. Controle dos 
exames periódicos. 

Controle	 de	 elaboração/
revisão de documentos. 
Controle de registro. 
Controle de serviço não 
conforme. Controle de 
ação preventiva e cor-
retiva.
Controle de reclamação 
de usuário detectada. 
Medição da Satisfação 
do usuário. Realização 
de Auditoria Interna da 
Qualidade. Realização 
de reuniões de Análise 
Crítica. Envio de informa-
ções gerenciais para as 
áreas de gestão, negócio 
e apoio. 

Necessidade de ma-
nutenção. Relatório de 
inspeção de uso de ve-
ículos. Mapa de manu-
tenção predial.

Receita, despesa e ne-
cessidade de aquisição. 
Notas	fiscais.

Receita e despesa.

Necessidade de admis-
são, demissão e capa-
citação.

Necessidade de controle 
de	 elaboração/revisão	
de documentos, Neces-
sidade de controle de 
registro, Necessidade 
de controle de serviço 
não conforme. Não con-
formidade e reclamação 
de usuário detectada. 
Necessidade de Medi-
ção da satisfação do 
usuário. Necessidade 
de Auditoria Interna da 
Qualidade. Necessidade 
de Análise Critica. 

Conservar e prolongar 
a vida útil do bem com 
o menor custo. Realizar 
manutenções preventi-
vas e corretivas. Reali-
zar a limpeza das insta-
lações e dos bens.

Controle	 da	 gestão	 fi-
nanceira.

Controle	 do	 financeiro	
(ativo e passivo).

Realizar e manter o con-
trole de pessoas.

Controlar todos os pro-
cessos do sistema da 
qualidade.
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Informação ao site da 
Corregedoria Geral de 
Justiça dos selos utili-
zados. Registro de Ser-
viço Não Conforme, Não 
Conformidade e Recla-
mação	de	Usuário.

Todos	 os	 títulos/docu-
mentos que contenham 
valor econômico (entra-
da de emolumentos para 
o1º Ofício) das áreas de 
negócio.

CDar autenticidade às 
informações e atos pra-
ticados. Repassar infor-
mação do valor que foi 
pago pelo usuário.

Selos	de	fisca-
lização

SELOS DE FISCALIZAÇÃO
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204
IMÓVEIS RURAIS E URBANOS – CRITÉRIOS
ADOTADOS PARA SUA DISTINÇÃO

Rodrigo Grobério Borba

 A doutrina apresenta dois critérios para distinção entre os imóveis rurais 
ou rústicos e os urbanos: o da localização e o da destinação econômica. Pelo 
primeiro critério, será rural o imóvel que estiver fora dos perímetros urbanos dos 
municípios; pelo segundo, será rural o imóvel destinado à exploração agrícola, 
pecuária, extrativa ou agroindustrial, qualquer que seja a sua localização. 
 Prevalece, hodiernamente, o critério da destinação, previsto expressamente 
no art. 4º, inc. I, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), o qual dispõe que é 
rural: “o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja sua localização 
que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária e agroindustrial, quer 
através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada”.
 Logo, não se destinando o imóvel à exploração extrativa agrícola, 
pecuária e agroindustrial não se enquadrará no conceito de imóvel rural, o 
que possibilita a existência de imóveis com destinação urbana – e, portanto, 
urbanos – em áreas rurais e vice-versa. 
 Cumpre registar, ainda, que nossa legislação não permite a existência 
de imóveis com destinação mista, ou seja, urbana e rural. Ou o imóvel possui 
destinação urbana, ou possui destinação rural.
 Sob outro aspecto, o tributário, importante fazer um breve escorço dos 
fundamentos legais, fazendo cotejo com a melhor jurisprudência a respeito do 
tema, para concluir que o direito tributário também adotou o mesmo critério da 
destinação.
 A Lei nº 5.172/1966, Código Tributário Nacional – CTN, ao tratar do 
imposto territorial rural, dispõe no art. 29 que: “o imposto, de competência 
da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido 
na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município”. 
 Verifica-se, num primeiro momento, que a legislação tributária optou 
pelo critério da localização, e não da destinação.
 O art. 32, do mesmo código, ao dispor sobre a propriedade territorial e 
predial urbana, estabelece que: “O imposto, de competência dos Municípios, 
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a 



243

propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por 
acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do 
Município”.
 Assim, quanto ao IPTU, o CTN, como não poderia deixar de ser, também 
adotou o mesmo critério da localização.
 Contudo, o Decreto-Lei nº 57, de 18 de novembro de 1966, alterou 
dispositivos sobre lançamento e cobrança do imposto sobre a propriedade 
territorial rural e dispôs, no art. 15, que “o disposto no art. 32 da Lei no 5.172, 
de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja 
utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, 
incidindo, assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo 
cobrados”. 
 O art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 definiu que, também na legislação 
tributária, o critério a ser observado é o da destinação, e não o da localização, 
o que vem corroborar justamente a assertiva feita alhures sobre a possibilidade 
de existir imóveis com destinação rural – e, portanto, rurais – em áreas urbanas. 
É a hipótese de uma fazenda destinada à pecuária que fica localizada dentro 
dos perímetros urbanos dos municípios.
 Quadra destacar que o Decreto-Lei nº 57/1966 foi recebido pela 
Constituição de 1967 como legislação complementar, por versar sobre direito 
tributário, não podendo ser revogado por lei ordinária.
 O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. nº 472628, reconheceu 
a incidência do tributo sobre a propriedade do imóvel de acordo com a sua 
destinação, o que reforça tudo que fora afirmado sobre a distinção entre imóvel 
rural e urbano. Tendo como relator o ministro João Otávio de Noronha, o 
acórdão tem a seguinte ementa:
 

“TRIBUTÁRIO. IPTU E ITR. INCIDÊNCIA. IMÓVEL 
URBANO. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIOS A SEREM 
OBSERVADOS. LOCALIZAÇÃO E DESTINAÇÃO. 
DECRETO-LEI N. 57/66. VIGÊNCIA.

 1. Não se conhece do recurso especial quanto a questão 
federal não prequestionada no acórdão recorrido (Súmulas n. 
282 e 356/STF). 

 2. Ao disciplinar o fato gerador do imposto sobre a 
propriedade imóvel e definir competências, optou o legislador 
federal, num primeiro momento, pelo estabelecimento de critério 
topográfico, de sorte que, localizado o imóvel na área urbana do 
município, incidiria o IPTU, imposto de competência municipal; 
estando fora dela, seria o caso do ITR, de competência da União. 

 3. O Decreto-Lei n. 57/66, recebido pela Constituição de 
1967 como lei complementar, por versar normas gerais de direito 
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tributário, particularmente sobre o ITR, abrandou o princípio da 
localização do imóvel, consolidando a prevalência do critério da 
destinação econômica. O referido diploma legal permanece em 
vigor, sobretudo porque, alçado à condição de lei complementar, 
não poderia ser atingido pela revogação prescrita na forma do 
art. 12 da Lei n. 5.868/72. 

 4. O ITR não incide somente sobre os imóveis localizados 
na zona rural do município, mas também sobre aqueles que, 
situados na área urbana, são comprovadamente utilizados em 
exploração extrativa, vegetal, pecuária ou agroindustrial.

 5. Recurso especial a que se nega provimento”.

(Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.
asp?registro=200201353268&dtpublicacao= 27/09/2004).

 
 Assim, mutatis mutandis, um imóvel rural que possua destinação diversa 
da exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, deve 
receber tratamento de urbano para todos os fins, inclusive cadastral e tributário, 
mesmo estando situado em zona rural. Citam-se, como exemplos, os casos dos 
postos de combustível, indústrias em geral, hotéis, etc., localizados em áreas 
rurais.
 Diante do exposto, conclui-se que para verificar se um imóvel é urbano ou 
rural deve-se levar em consideração a sua destinação, e não a mera localização 
em zona urbana ou rural. 
 Essas são as breves considerações que faço sobre o tema proposto.
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5
LEI FEDERAL 13.097/2015 E O

PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO

Bruno Bittencourt Bittencourt

Implicações práticas da nova legislação ao notário
e registrador imobiliário

1 Ceneviva, Wlater. Lei dos notários e registradores comentada: (lei n.º 8.935/94 ) – 
8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. (páginas 40-43).

 Em 07 de outubro de 2014, exercendo sua função legislativa atípica, 
lançou mão a Presidência da República da Medida Provisória nº 656/2014, 
posteriormente convertida na Lei Federal nº 13.097/2015, cujo teor, dentre 
diversos outros, trata de matéria diretamente afeta à seara notarial e registral 
imobiliária, com sutil alteração da Lei 7.433/85, a qual dispõe sobre os 
requisitos para a lavratura de escrituras públicas, bem com a introdução 
do Princípio da Concentração dos atos na matrícula, objeto do presente 
estudo.
 O ordenamento jurídico brasileiro trabalha com a seara pública registral 
de modo a lhe conferir quatro funções basilares de sustentação do sistema: 
publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Assim reza 
o art. 1º, da Lei 8.935/94, conhecida como a Lei dos Notários e Registradores.
Em sua obra1, Walter Ceneviva, os define da seguinte forma:

 “O vocábulo publicidade compreende a realidades jurídicas 
diversas (...). Publicar, enquanto serviço público, é ação de 
lançar, para fins de divulgação geral, ato ou fato juridicamente 
relevante (...). Autenticidade é qualidade do que é confirmado 
por ato de autoridade, de coisa, documento ou declaração 
verdadeira (...) Eficácia significa aptidão de produzir efeitos 
jurídicos, calcada na segurança dos assentos, na autenticidade 
dos negócios e declarações para ele transpostos. (...) Segurança, 
como libertação do risco, é, em parte, atingida pelos títulos 
notariais e pelos registros públicos. O sistema de controle dos 
instrumentos notariais e registrários tende a se aperfeiçoar, para 
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constituir malha firme e completa de informações, que terminará 
em dia ainda imprevisível, a ter caráter nacional. (...) Eficácia, no 
art.1º, significa a aptidão de produzir efeitos jurídicos, calcada 
na segurança dos assentos, na autenticidade dos negócios e 
declarações para eles transpostos. A garantia assegurada em lei é 
a de que a consequência própria da escritura ou do registro será 
produzida em termos aptos a satisfazer o interesse juridicamente 
protegido da parte (ação positiva) e, ao mesmo tempo, impedirá 
ou dissuadirá todos os terceiros de ofenderem o interessa parte 
(ação restritiva)”.

 E é com base nestes conceitos, especialmente a publicidade e segurança, 
que ganhou força na doutrina e em decisões jurisprudenciais a introdução 
do Princípio da Concentração dos Atos na Matrícula no sistema jurídico 
registral imobiliário. Tal princípio reza que todos os atos ou fatos relativos 
a um determinado imóvel que tenham relevância jurídica para tal, devem ser 
inscritos em seu fólio, concentrando na matrícula toda fonte de pesquisa e 
histórico daquele bem.
 Segundo leciona Luiz Guilherme Loureiro “a importância da publicidade 
na transferência, limitação e afetação da propriedade imobiliária é evidente e 
incontestável. A informação sobre a situação jurídica do imóvel é imprescindível 
para segurança dos negócios imobiliários e, consequentemente, para a geração 
e circulação de da riqueza”.
 Até a edição da MP 656/14 não era obrigatório que constasse das 
matrículas todos os eventuais gravames (não reais) sobre determinado 
imóvel, gerando para o comprador e para o sistema, integralmente 
considerado, grande insegurança jurídica, já que, mesmo não estando 
gravado como ônus na matrícula, o que, em tese, não gera publicidade, o 
comprador, terceiro de boa fé, poderia ter decretado o perdimento do bem, 
para terceiro, para saldar dívidas anteriores à compra, fenômeno jurídico 
conhecido como evicção.
 A falta de regulamentação neste sentido, além de esbarrar sensivelmente 
na segurança jurídica, encarecia e burocratizada ainda mais as transferências 
imobiliárias, uma vez que o comprador, para melhor se certificar da compra, 
teria de buscar certidões em inúmeras fontes de pesquisa, as quais poderiam, 
sem grandes dificuldades, estar espalhada por todo o território nacional, como 
por exemplo, uma eventual ação judicial contra o vendedor/proprietário, 
cujo imóvel localizado em Vitória/ES fosse nomeado em garantia numa ação 
judicial que corre no interior do Acre. Nestes casos, a busca segura por tais 
informações se torna quase que impossível.
 Agora, com a nova regulamentação, ganha ainda mais força o princípio 
da publicidade e, via de consequência, há o fortalecimento da segurança 
jurídica do registro imobiliário. Dispõe, então, o artigo 54, da Lei 13.097/15, 
vejamos:
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 Art. 54.  Os negócios jurídicos que tenham por fim 
constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são 
eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses 
em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula 
do imóvel as seguintes informações:
 I – registro de citação de ações reais ou pessoais 
reipersecutórias;
 II – averbação, por solicitação do interessado, de constrição 
judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase de 
cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos 
do art. 615-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil;
 III – averbação de restrição administrativa ou convencional 
ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros 
ônus quando previstos em lei; e
 IV – averbação, mediante decisão judicial, da existência 
de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade 
patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos 
termos do inciso II do art. 593 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Civil.
 Parágrafo único. Não poderão ser opostas situações 
jurídicas não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, 
inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir 
ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados 
o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro 
de 2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade 
que independam de registro de título de imóvel.

 A falta de inscrição da matrícula de algum dos atos descritos nas alíneas 
do supracitado artigo não o torna absolutamente ineficaz, porém resguardado 
fica o adquirente de boa fé que, por falta de publicidade do ato adquiriu 
imóvel gravado com eventual ônus. Assim o fez quando o parágrafo único do 
próprio dispositivo, com boa técnica legislativa, decretou que “Não poderão 
ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro de 
Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou 
receber em garantia direitos reais sobre o imóvel”.
 Noutros termos, se determinado gravame não constar da matrícula ela 
não será oponível erga omnes, ficando o imóvel imaculado relativamente 
àquele gravame.
 Noutro diapasão, há vozes que disseminam as desvantagens da nova 
sistemática. Isto porque a falta de inscrição na matrícula geraria prejuízo 
para eventual credor do proprietário, podendo ficar privado da penhora do 
imóvel que pode ser alienado no curso da ação. Suponha-se que o proprietário, 
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vislumbrando uma derrota judicial, venda o imóvel, o que não poderá mais ser 
alcançada pela execução.
 No entanto, a diligência do credor é o método mais eficaz de mitigação 
desta desvantagem, providenciando desde o início da ação ou de seu 
conhecimento da existência de imóvel em nome do devedor o registro da 
citação ou a averbação da existência da ação na matrícula.
 Em que pese a existência de eventuais desvantagens da concentração 
dos atos na matrícula, a positivação do princípio é recebido pela classe 
registral imobiliária como um grande avanço legislativo, fato que 
fortalece ainda mais os registros públicos, tornando-os fortes e seguros 
como seu paradigmático sistema germânico, no qual foi balizado. O novo 
procedimento garante maior segurança jurídica às transações, homenageia 
o princípio da publicidade e, de sobremaneira, fortalece com amparo legal 
a realização dos postulados constitucionais de dignidade da pessoa humana 
e respeito à propriedade.
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6
OPINIÃO – ITBI SOBRE A ANUÊNCIA

Bruno Bittencourt Bittencourt

 Comumente alguns negócios jurídicos imobiliários apresentam a figura 
do anuente ou interveniente, ou seja, pessoa que compra e vende seu imóvel 
sem a devida formalização da transação na forma do artigo 208 combinado com 
artigo 1.245 do Código Civil, ou seja, escritura pública precedida do registro 
imobiliário. Sobre este sujeito recai, via de regra, a obrigação tributária de 
pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando constatado 
que houve compra e revenda do imóvel, mesmo sem o competente registro 
imobiliário e a transmissão da propriedade.
 Historicamente, o ITBI surgiu no direito brasileiro com a publicação 
do Alvará 3, de junho de 1809, com a denominação de imposto da SISA, 
cuja primeira previsão constitucional surgiu na Carta de 1891, como sendo 
de competência dos Estados o imposto sobre transmissão de propriedade. 
Em 1988, a Constituição Federal trouxe redação atual vigente, a qual atribui 
aos Estados e Distrito Federal a competência para a instituição do imposto 
de transmissão causa mortis (art. 155, I), e aos Municípios a competência 
para a instituição do imposto de transmissão de bens imóveis inter vivos 
(art. 156, II).
 A regulamentação, como não poderia deixar de ser, está inicialmente 
prevista no Código Tributário Nacional, que prevê a matéria em seus artigos 35 
e seguintes, delimitando, também, sua hipótese de incidência e seu fato gerador:

 Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a 
transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem 
como fato gerador:
 I – a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do 
domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, 
como definidos na lei civil;
 II – a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os direitos reais de garantia;
 III – a cessão de direitos relativos às transmissões referidas 
nos incisos I e II.
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 Neste aspecto, o CTN delimita o fato gerador do tributo como sendo 
a transmissão da propriedade, o que se dará de acordo com a lei civil. Há 
se observar que o CTN tem caráter de lei complementar naquilo que foi 
recepcionado pela atual Constituição Federal.
 Em análise do dispositivo tributário acima mencionado, o qual reporta 
à legislação civil como complementação do seu conceito, temos que a 
transmissão da propriedade é conferida com o registro imobiliário, na forma 
do artigo 1.245 do Código Civil:

 Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade 
mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.
 § 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o 
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

 A lei civil prescreve que a propriedade imóvel somente será transmitida 
mediante o registro do título translativo, o qual se dá no cartório de registro 
geral de imóveis e, ato contínuo, reafirma que “enquanto não se registrar o 
título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”.
 Questiona-se: Não havendo transmissão da propriedade na forma da lei 
civil, ou seja, registro do título translativo, como pode haver o fato gerador do 
tributo e sua consequente cobrança para o anuente?
 Neste sentido e comungando de entendimento jurídico análogo, já 
decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre situação idêntica, cuja ementa 
descrevemos abaixo:

 “TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO 
DE SEGURANÇA. ITBI. FATO GERADOR. CTN, ART 35 E 
CÓDIGO CIVIL, ARTS. 530, I E 860, PARÁGRAFO ÚNICO. 
REGISTRO IMOBILIÁRIO. (RECURSO ORDINÁRIO EM 
MS Nº 10.650 – DISTRITO FEDERAL).
 1. O fato gerador do imposto de transmissão de bens 
imóveis ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou 
do domínio útil, na conformidade da lei civil, com o registro no 
cartório imobiliário.
 2. A cobrança do ITBI sem obediência dessa formalidade 
ofende o ordenamento jurídico em vigor.
 3. Recurso ordinário conhecido e provido.”

 Em outra a oportunidade, o STJ convalida o entendimento supra, 
afirmando categoricamente qual seu entendimento sobre o assunto, em voto 
proferido pelo então Ministro daquela Corte Luiz Fux:

 AGRAVO REGIMENTA. TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO 
GERADOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 
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VENDA. REISILIAÇÃO CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. 
1. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que o 
fato gerado do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da 
propriedade do bem imóvel. Somente após o registro incide 
a exação. 2. Não incide ITBI sobre o registro imobiliário de 
escritura de resilição de promessa de compra e veda, contrato 
preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato 
definitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AGRg no 
Ag: 448245; DF 2002/0050066-8, Relator Ministro Luiz Fux. 
Data de Julgamento: 21/11/2002, T1 – PRIMEIRA TURMA, 
Data da Publicação: DJ 09/12/2002, p. 309. RDDT Vol. 89 p. 
238 RNDJ. Vol. 38 p. 35).

 De outra maneira não deve ser o entendimento dos operadores do direito. 
Ora, se o compromissário ou cessionário de determinado imóvel não goza das 
garantias e direitos conferidos pelo registro e consequente aquisição dos direitos 
reais a eles relativos (possibilidade de hipoteca, proteção contra credores do 
atual titular do direito real de propriedade, financiamento imobiliário, dentre 
outros), não nos parece conforme que seja devedor do tributo que sequer 
fato gerador existiu, atribuindo a ele o ônus do pagamento sem o bônus dos 
benefícios legais.
 No mesmo compasso, não cabe ao operador do direito instituir obrigação 
que a lei não o fez, promovendo a elasticidade de um entendimento a fim de 
tributar em demasia, repetimos, de tributo sem incidência de fato gerador para 
espécie.
 Neste sentido, entendemos que o IBTI tem como fato gerador o registro 
do título translativo no serviço registral imobiliário, nos temos do artigo 35, I 
do CTN c/c artigo 1.245 do Código Civil. No caso em estudo, não havendo a 
formalização da transmissão da propriedade pelo registro, não há se falar em 
fato gerador do tributo, logo não sendo ele devido.
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7
O REGISTRO DE IMÓVEIS COMO ALIADO
NA RECUPERAÇÃO/PRESERVAÇÃO
DO MEIO AMBIENTE

Bruno Santolin Cipriano

 O registro de imóveis nacional, com todos os avanços legislativos 
e jurisprudenciais, não deve funcionar apenas como mero repositório dos 
atos a ele afetos por vocação tradicional (quando, por exemplo, atua como 
garantidor da segurança jurídica envolvendo transações de compra e venda 
de imóveis efetivadas diariamente). Pode e deve o registro imobiliário ir 
um pouco além e desempenhar um papel de aliado verdadeiro na busca da 
efetivação do direito à propriedade e à preservação/recuperação do meio 
ambiente.
 Neste sentido pretende-se demonstrar a robusta ligação jurídica existente 
entre o Direito Notarial/Registral e o Direito Ambiental e que merece ser 
mais difundida à população, que passa pela publicização/constituição de 
mecanismos objetivando a adoção da responsabilidade preventiva em relação 
ao meio ambiente. O estudo dos princípios de direito ambiental da precaução, 
prevenção e da informação e a relação destes com alguns princípios de direito 
imobiliário, como os da concentração e publicidade (que gera a oponibilidade 
da informação registral à coletividade), nos revela um importante caminho a ser 
trilhado, especialmente nos casos das compensações/recuperações ambientais 
que recaem sobre imóveis.
 Considerando que a defesa do meio ambiente há de ser promovida 
de forma dinâmica e sem perder de vista que em vários casos concretos a 
solução buscada não encontra regulamentação nos compêndios legais e que 
pela concentração imobiliária, vários atos ou fatos jurídicos envolvendo a 
propriedade imóvel podem e devem acessar o registro público imobiliário, 
ainda que não previstos expressamente pela lei de regência, pretende-se 
demonstrar a importância da aplicação sistemática dos princípios legais 
ambientais e registrais pelos operadores do direito na defesa do meio ambiente, 
publicizando, desta forma, nos registros imobiliários situações de relevante 
interesse para coletividade.



253

DO CONCEITO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

 Trata-se de órgão público que funciona como repositório oficial do direito de 
propriedade em nosso país, eis que controla e sistematiza de forma pública todas 
as mutações jurídicas sofridas por determinado imóvel ao logo dos anos. Em nosso 
sistema, o registro é o principal modo da aquisição da propriedade imobiliária.
 Na dicção de MELO1, o registro de imóveis não exerce apenas estas 
funções tradicionais, indo um pouco além: “não exerce somente a função de 
guardião do direito de propriedade, mas também a novel missão de guardião 
da função social da propriedade, nesta incluída a ambiental”.

DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE NO REGISTRO IMOBILIÁRIO

 A taxatividade ou o princípio da taxatividade atua como um regulador 
legal que limita quais atos podem ou não acessar o registro imobiliário, assim 
ser definido por KONO2:

 Esse princípio estabelece que no registro imobiliário 
somente podem ser lançados os atos que contem com expressa 
previsão legal, ou seja, os relacionados no art. 167, I e II, da 
Lei de Registros Públicos, e os expressamente especificados 
na legislação subseqüente (arrolamento fiscal, previsto na Lei 
9.532/97, por exemplo).

 Em relação aos atos de registro, o entendimento jurisprudencial 
majoritário é no sentido de que os mesmos são numerus clausus, já em 
relação aos atos de averbação, há certa mitigação na interpretação conjunta 
dos artigos 167, II e 246 da 6.015/733, no sentido de que tais hipóteses são 
consideradas numerus apertus, permitindo, desta forma, um maior alcance 
dos atos passíveis de averbação.
 Mas este posicionamento firme da jurisprudência e parte da doutrina 
não é compartilhado por todos. O juiz da 33ª Vara Cível de São Paulo, 
Dr. Luiz Mário Galbetti4, em entrevista ao programa “Cartório, parceiro 
amigo”, enfrentou a polêmica do tema ao argumentar que o fato dos 
profissionais do direito procurarem o direito real precipuamente na lei de 

1 MELO, Marcelo Augusto Santana de. O Meio Ambiente e o Registro de Imóveis. 
Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, vol. 57, pp. 110-147.
2 KONO, Alyne Yumi. Registro de Imóveis Teoria e Prática. 1 ed. São Paulo: Memória 
Jurídica Editora, 2007, p. 32.
3 BRASIL. Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Disponível em: <http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015.htm>. Acesso em: 01 jan. 2010.
4 GALBETTI, Luiz Mário. (Título). Boletim Eletrônico do IRIB em Revista. São Paulo, 
n. 317, p. 107, jul./ago.2004.
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registros públicos é um vício decorrente de uma época específica, quando 
não existia (nem no registro de imóveis como no meio acadêmico) um 
conceito muito claro sobre as questões que envolvem os registros públicos 
e a propriedade imobiliária. Ou seja, se não estava na lei de regência, não 
podia ser registrado.
 A resposta à polêmica reside, contudo, em equacionar corretamente a 
natureza jurídica do instituto, como ensina GALBETTI:5

 (...) Toda vez que a lei atribuir efeitos reais, estamos à 
frente de um direito real, e não porque consta do artigo 167.
 (...) Não me parece que seja razoável continuarmos 
afirmando uma taxatividade num artigo específico. Direito real 
é aquele criado por lei. Temos que aprender a natureza jurídica 
do instituto como foi definido em lei. Não que seja necessária 
uma nova lei ou um inciso específico a mais no artigo 167 para 
que possamos registrar (...).

DO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO

 Este princípio do direito registral imobiliário, um contraponto ao 
princípio da taxatividade, ao longo dos anos foi ganhando importância na 
sistemática da lei de registros públicos e no direito registral Imobiliário como 
um todo, na medida em que se traduz em verdadeira via atrativa entre fatos ou 
atos jurídicos que, de alguma forma, conectam-se com as situações jurídicas 
que envolvem a propriedade imobiliária.
 ERPEN e PAIVA6 ao abordar o tema em artigos e congressos assim 
manifestaram-se a respeito:

 Este princípio afirma, em resumo, que nada referente ao 
imóvel deve ficar alheio à matrícula. Todos os fatos e atos 
que possam implicar alteração jurídica do bem, mesmo 
em caráter secundário, mas que possam ser oponíveis, sem 
a necessidade de se buscar alhures informações outras, o 
que conspiraria contra a dinâmica da vida e contra o próprio 
ordenamento jurídico.

 Recentemente, com a edição da Lei n. 13.097/2015, este princípio do 
direito registral imobiliário finalmente foi positivado em nosso ordenamento 
jurídico, criando a obrigatoriedade de trazer para a matrícula uma série de fatos 

5 GALBETTI, Luiz Mário. Op. cit, p. 108.
6 ERPEN, Décio Antonio. PAIVA, João Pedro Lamana. Princípios do Registro Imobili-
ário Formal. Introdução ao Direito Notarial e Registral. 1. ed. Porto Alegre: Safe, 2004.
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e atos jurídicos que dizem respeito ao imóvel e que devem ser publicizados, 
sob pena de não poderem ser opostos a terceiros:

 Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim 
constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são 
eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses 
em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula 
do imóvel as seguintes informações:
 I – registro de citação de ações reais ou pessoais 
reipersecutórias;
 II – averbação, por solicitação do interessado, de constrição 
judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase de 
cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos 
do art. 615-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil;
 III – averbação de restrição administrativa ou conven-
cional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou 
de outros ônus quando previstos em lei; e
 IV – averbação, mediante decisão judicial, da existência 
de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade 
patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos 
termos do inciso II do art. 593 da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.
 Parágrafo único. Não poderão ser opostas situações 
jurídicas não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, 
inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que 
adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, 
ressalvados o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei no 11.101, de 
9 de fevereiro de 2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da 
propriedade que independam de registro de título de imóvel.

Das Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

 Objetivando demonstrar de forma mais clara esta questão sobre a 
necessidade ou não de positivação expressa em lei de atos que devam acessar o 
registro imobiliário, cita-se um caso relevante no passado recente que abrangeu 
a possibilidade de se averbar no registro de imóveis situações envolvendo 
áreas contaminadas propriamente ditas ou aquelas que denotem situação de 
potencialidade de contaminação, fato que gerou calorosos debates no Estado de 
São Paulo e que contou com a participação do Instituto de Registro de Imóveis 
do Brasil – IRIB integrando o grupo interinstitucional para o estabelecimento 
de procedimentos em áreas contaminadas, GIAC, organizado pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo, envolvendo também a prefeitura do município 
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de São Paulo, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado 
de São Paulo, ocasião em que vários estudos forma perpetrados, cuja ideia 
central seria no sentido de encontrar uma forma de publicizar as ocorrências 
relacionadas com a contaminação (ainda que em potencial) dos bens imóveis, 
sendo estas as principais propostas envolvidas à época.
 No dia 12 de junho do ano de 2006 foi publicada uma decisão normativa 
da Eg. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, que prestigiou 
o princípio da concentração, ao disciplinar a possibilidade de averbar, no 
registro de imóveis do Estado de São Paulo, o “termo” ou “declaração de 
área contaminada” emitidos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental do Estado de São Paulo, pois tais documentos são qualificados 
com presunção de veracidade e legalidade próprios da administração pública 
e consagrando o interesse público que envolve a referida matéria ambiental e 
que impõe amplitude de informação.7

 Trata-se de uma boa notícia para o registro imobiliário nacional (quer 
seja como valorização da instituição ou como norte a ser seguido quando 
do estudo do tema) e também para o meio ambiente, na medida em que se 
acolhe cada vez mais o princípio da concentração e também valoriza a função 
ambiental do registro que, gradativamente, vem sendo inserida e aceita pela 
comunidade jurídica em nosso país como forma apta para a publicização de 
atos de interesse da coletividade.

DOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E PREVENÇÃO

 A doutrina nacional tem estudado e debatido com certa ênfase estes 
dois princípios de direito ambiental, conceituando-os e estabelecendo suas 
diferenciações. Na dicção de MILARÉ8 a prevenção seria uma fórmula que 
engloba a precaução, sendo que a prevenção trata de riscos ou impactos já 
conhecidos pela comunidade científica, ao passo que a precaução se destina a 
gerir riscos ou impactos desconhecidos.
 Como a defesa do meio ambiente há de ser promovida de forma dinâmica 
e considerando que em alguns casos a melhor resposta ou a solução a ser tomada 

7 BRASIL. Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Meio Ambiente. Áre-
as Contaminadas. Publicidade Registral. Restrições Ambientais. Averbação Numerus 
apertus. Processo n. 167/2005. Relator: Drs. Álvaro Luiz Valery Mirra, Ana Luiza Villa 
Nova, Roberto Maia Filho e Vicente de Abreu Amadei. São Paulo, 12 de junho de 2006. 
Disponível em: www.irib.org.br/rdi/rdi61v.asp. Acesso em 26.04.2010.
8 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. A gestão Ambiental em foco. Doutrina. Juris-
prudência. Glossário. 5. ed. ref, atual. e ampl., São Paulo: Editora RT, 2007, Capítulo 
III – O Direito do ambiente; itens: 3. Conceito de Direito do Ambiente e 4. Princípios 
Fundamentais do Direito do Ambiente, pág 758 a 780. Material da 3ª aula da Disciplina 
Direito Ambiental Constitucional, ministrada no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
TeleVirtual em Direito Ambiental e Urbanístico --UNIDERP / REDE LFG.
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no exato momento, não encontra a concreta regulamentação nos compêndios 
legais, fica bem evidenciada a importância da aplicação dos princípios legais 
ambientais pelos operadores do direito na defesa do meio ambiente.

DO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO

 Outro importante princípio de direito ambiental apto a integrar esta conexão 
que se pretende demonstrar com o direito imobiliário trata-se do princípio 
da informação, que assegura ao cidadão o direito ao acesso das informações 
relativas sobre o meio ambiente com o objetivo de formar opinião e consciência 
ambiental e oportunizando a manifestação da opinião pública, ou seja: é o direito 
de acesso à informação ambiental e o dever do poder público em efetivá-la.
 Comentando o citado princípio, MACHADO9 assevera o seguinte:

 As informações ambientais recebidas pelos órgãos 
públicos devem ser transmitidas à sociedade civil, excetuando-se 
as matérias que envolvam comprovadamente segredo industrial 
ou do Estado. A informação ambiental deve ser transmitida 
sistematicamente, e não só nos chamados acidentes ambientais.
 A informação ambiental deve ser transmitida de forma a 
possibilitar tempo suficiente aos informados para analisarem a 
matéria e poderem agir diante da Administração Pública e do 
Poder Judiciário.

 Como o próprio direito ambiental, a informação ambiental ostenta uma 
qualidade de direito público subjetivo e de caráter difuso, cujos titulares são, 
ao mesmo tempo, cada indivíduo ou a sociedade como um todo, assegurado 
constitucionalmente (artigo 5º, XXIII e XIV)10.
 Dando cumprimento ao mandamento constitucional, a lei n.º 10.650/200311, 
que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes 
nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 
Sisnama obriga os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta 
e fundacional a permitir o acesso público aos documentos que tratem de matéria 
ambiental e a fornecer as informações sob sua guarda.
 Por tudo o que foi demonstrado até então e considerando ainda a relevância 
do princípio da informação, pode-se inferir que o registro imobiliário tem 

9 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 72.
10 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/.../constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 05 nov. 
2010.
11 BRASIL. Lei n.º 10.650, de 16 de abril de 2003. Disponível em: <http://www.planal-
to.gov.br/ccivil_03/Leis/L003/L10.650.htm>. Acesso em: 07 nov. 2010.
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vocação natural para desempenhar um papel importantíssimo na publicização 
da informação ambiental à coletividade. Já que o poder público tem o dever de 
prestar a informação, por que não se valer dos registros públicos para perquirir 
este fim de forma eficaz e evitar casos concretos como o abaixo colacionado:

 Levar ao Registro de Imóveis as áreas contaminadas pode 
evitar casos como outro também muito divulgado na imprensa, 
ocorrido em São Paulo, no Condomínio Barão de Mauá. A Cofap 
jogou seus resíduos industriais num aterro clandestino entre 
1960 e 1980. Na década seguinte, a Construtora SQG ergueu 
um condomínio onde vivem quatro mil pessoas. A contaminação 
do subsolo por resíduos cancerígenos e gases inflamáveis veio 
à tona no final de 1990, quando uma caixa-d’água explodiu, 
matando uma pessoa.12

DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

 O princípio da publicidade dos atos notariais e registrais, na dicção de 
FÁBIO ZONTA PEREIRA, Tabelião do 7º Serviço Notarial de Campo Grande, 
Estado de Mato Grosso do Sul, é uma garantia fundamental do cidadão, em 
face ao regime democrático do Estado de Direito adotado pela Constituição 
vigente, que tem por objetivo dar amplo conhecimento de toda a sociedade dos 
escritos e registros públicos, de modo a satisfazer a necessidade popular de 
verificação pública dos atos e negócios jurídicos celebrados ou registrados no 
Serviço. Pois, “todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral (...)” (Art. 5º, inciso 
XXXIII, CF).

DA NATUREZA JURÍDICA DAS OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS NO 
NOVO CÓDIGO FLORESTAL

 O Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) atribuiu de forma expressa 
o caráter real às obrigações ambientais, fazendo com que o adquirente de 
imóvel rural responda por eventual infração cometida pelo antigo proprietário, 
diferentemente do que ocorria no regramento anterior:

 Art. 2o  As florestas existentes no território nacional e as 
demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade 
às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os 

12 MELO, Marcelo Augusto Santana de. O mundo mudou; o registro também. Dispo-
nível em: http://registradores.org.br/o-mundo-mudou-o-registro-também. Acesso em 
17.08.2010.
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habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com 
as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei 
estabelecem.
 § 1o  (...).
 § 2o  As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e 
são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de 
transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

DA SERVIDÃO AMBIENTAL

 Consoante disposições legais contidas no Artigo 9-A e ss da lei n. 
6.938/1981, o proprietário ou possuidor de imóvel poderá limitar o uso total ou 
parcial de sua propriedade para preservar, conservar ou recuperar os recursos 
ambientais existentes instituindo servidão ambiental (onerosa ou gratuita, 
temporária ou perpétua), mediante instrumento público ou particular ou ainda 
por termo administrativo firmado perante órgão integrante do Sisnama:

 Art. 9º-A.  O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa 
natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular 
ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante do 
Sisnama, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela 
para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais 
existentes, instituindo servidão ambiental. (Redação dada pela Lei 
nº 12.651, de 2012).
 § 1º  O instrumento ou termo de instituição da servidão 
ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens:  (Redação 
dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
 I – memorial descritivo da área da servidão ambiental, 
contendo pelo menos um ponto de amarração georreferencia-
do; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
 II – objeto da servidão ambiental; (Incluído pela Lei nº 
12.651, de 2012).
 III – direitos e deveres do proprietário ou possuidor 
instituidor; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
 IV – prazo durante o qual a área permanecerá como 
servidão ambiental. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
 § 2º  A servidão ambiental não se aplica às Áreas 
de Preservação Permanente e à Reserva Legal mínima 
exigida. (Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
 § 3º  A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da 
área sob servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma 
estabelecida para a Reserva Legal. (Redação dada pela Lei nº 
12.651, de 2012).
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 § 4º  Devem ser objeto de averbação na matrícula do 
imóvel no registro de imóveis competente: (Redação dada pela 
Lei nº 12.651, de 2012).
 I – o instrumento ou termo de instituição da servidão 
ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
 II – o contrato de alienação, cessão ou transferência da 
servidão ambiental. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

DAS OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS DECORRENTES DOS PROCESSOS 
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 Em decorrência dos procedimentos de licenciamento ambiental realizados 
diuturnamente pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
– IEMA ou pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente, regularmente são 
estabelecidas condicionantes ambientais que recaem sobre bens imóveis, que 
deverão suportar, por exemplo, a execução e implementação de projetos de 
recuperação ambiental de nascentes, de recuperação de áreas degradadas, entre 
outros.
 Via de regra (segundo informações colhidas com profissionais da área), 
a informação sobre estas condicionantes ambientais não acessam a matrícula 
do imóvel objeto da medida compensatória e a única publicidade realizada 
restringe-se nas publicações, do pedidos e das licenças de forma resumida, no 
diário oficial do estado e em jornal de circulação local.
 Desta forma, várias informações ambientais relevantes para a coletividade 
e também para os futuros adquirentes destes imóveis não ficam publicizadas de 
forma efetiva junto às matrículas dos imóveis!

DA CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA A RECUPERAÇÃO DE 
NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS NO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO

 Muitos debates estão surgindo após o início da grave crise hídrica que 
o nosso estado vem atravessando nos últimos anos e todos estão cientes da 
necessidade de adoção de medidas concretas e que não sofram solução de 
continuidade na defesa do meio ambiente.

 Como o registro de imóveis pode contribuir para implementar tais 
medidas?

 Tomemos como exemplo os casos em que são exigidas recuperações de 
nascentes como medida compensatória decorrente de processo de licenciamento 
ambiental. Normalmente são exigidos os seguintes documentos:
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 a – elaboração de projeto de recuperação por profissional 
habilitado;
 b – croqui da área;
 c – inventário quali-quantitativo das espécies utilizadas (e 
que ainda serão);
 d – relatório fotográfico detalhado demonstrando os 
estágio atual da área;
 e – anuência do proprietário do imóvel, quando a área não 
é de propriedade do requerente do licenciamento.

 Pergunta-se então:

 a – como é feito o controle e a efetiva fiscalização do 
cumprimento deste tipo de condicionante?;
 b – existe um mapeamento/controle/cadastro estadual/
municipal destas áreas em harmonia com a identificação dos 
imóveis e seus atuais proprietários?;
 c – como saber/fiscalizar e controlar se, em caso de venda 
do imóvel, o novo proprietário irá respeitar os compromissos 
assumidos por outrem?;
 d – como ofertar meios à coletividade para tomar 
conhecimento destas áreas e, quem sabe, criar mecanismos 
para auxiliar na efetiva fiscalização da função ambiental das 
mesmas?

DA SUGESTÃO PARA APRIMORAMENTO/CONTROLE/TUTELA 
DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS VIA REGISTRO 
DE IMÓVEIS

 Por todo o exposto sugere-se, neste breve artigo, a utilização do Instituto 
da Servidão Ambiental pela autoridade licenciadora estadual e municipal 
como instrumento de efetiva garantia da conservação de áreas ambientalmente 
relevantes para a sociedade, quando da fixação das condicionantes decorrentes 
de procedimentos de licenciamento ambiental, bastando exigir a sua instituição 
nos termos do artigo Artigo 9-A e ss da lei n. 6.938/1981, ou seja, mediante 
instrumento público, particular ou termo administrativo firmado com a 
autoridade licenciadora.
 Ato contínuo, a Servidão Ambiental deverá ser obrigatoriamente 
averbada na matrícula do imóvel correspondente, consoante disposto no § 4º 
do Artigo 9-A e ss da Lei n.º 6.938/1981, cujo ato irradia vários benefícios:

 a – Publicidade efetiva do ato! Uma vez averbada na matrícula do 
imóvel, a exata localização da servidão ambiental tornar-se-á conhecida por 
qualquer cidadão interessado;
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 b – Efetivo controle, pela autoridade licenciadora, da relevante 
obrigação ambiental! Com a conexão do ato via registros públicos, a 
autoridade ambiental poderá ter o absoluto controle de todas as servidões 
instituídas no Estado do Espírito Santo, bastando solicitar a informação ao 
registro de imóveis – repositor fiel e perene da informação;
 c – Segurança Jurídica! Somente com a averbação da servidão 
ambiental, os futuros adquirentes do imóvel, ao ter o prévio conhecimento da 
mesma, poderão melhor avaliar todas as obrigações ambientais que lhe serão 
transmitidas com a aquisição da propriedade;
 d – Prevenção e Precaução Ambiental! O que é mais fácil: publicizar 
a obrigação ambiental relevante para prévio conhecimento de terceiros ou 
acionar, posteriormente, todo o aparato estadual (tanto na esfera administrativa 
quanto na judicial) para compelir o cidadão ao cumprimento de obrigação 
ambiental que, muitas vezes por desconhecimento, acaba contribuindo para a 
não conservação/preservação ambiental?

CONCLUSÃO

 O registro Imobiliário do Brasil, quer seja por sua vocação natural, quer 
seja pela capilarização de suas unidades existentes (organizadas territorialmente 
em grande parte dos municípios nacionais) e que se relacionam com a maioria 
dos órgãos da administração pública, pode funcionar perfeitamente como um 
aliado poderoso na perpetração de ações que têm como escopo a promoção do 
direito ambiental.
 Além do caso concreto da Servidão Ambiental e que já se encontra 
positivada em nosso ordenamento jurídico e que ainda é desconhecida por 
muitos, reitero a necessidade do olhar atento do operador do direto para 
enxergar a qualidade especial de direito fundamental atribuído à informação 
ambiental e que esta qualidade conecta-se diretamente com a concentração 
imobiliária (ou a não taxatividade dos atos passíveis de registro) formando 
um elemento autorizativo bastante para que o oficial de registro de imóveis 
possa publicizar estes fatos ambientalmente relevantes, independentemente 
da edição de lei que os inclua no rol do artigo 167 da lei 6.015/7313, desde 
que estas informações sejam, repita-se, transmitidas oficialmente pelos órgãos 
competentes e com a perfeita e inequívoca indicação do imóvel envolvido.

13 BRASIL. Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015.htm>. Acesso em: 01 jan. 2010.
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208
USUCAPIÃO HÍBRIDA POR CONSOLIDAÇÃO

DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Igor Emanuel da Silva Gomes

RESUMO

 O presente estudo, apresentará e defenderá uma nova tese intitulada 
Usucapião Híbrida por Consolidação de Negócios Jurídicos.
 A Usucapião Híbrida é um estudo sobre a possibilidade da cobrança 
de imposto de transmissão (ITBI e/ou ITCMD) sobre o processo de 
usucapião.
 Matéria especialmente sensível, o trabalho abordará aspectos gerais 
da usucapião, a consolidação doutrinária acerca do tema, especialmente 
sobre a atual impossibilidade de tributação, e proporá uma nova 
interpretação da lei oxigenada pelo princípio constitucional da isonomia, 
alinhada à uma nova realidade factual nas relações jurídicas envolvendo 
aquisição de bens imóveis. 

Palavras chave: USUCAPIÃO HÍBRIDA. USUCAPIÃO. IMPOSTO 
DE TRANSMISSÃO SOBRE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO E ITBI. 
USUCAPIÃO E ITCMD. NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI NO PROCESSO DE 
USUCAPIÃO. INCIDÊNCIA DE ITBI NO PROCESSO DE USUCAPIÃO. 
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO NA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. 
USUCAPIÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL.

INTRODUÇÃO

 A Lei Federal nº 13.105/2015 que instituiu o novo Código de Processo 
Civil (NCPC/2015) trouxe diversas novidades e alterações que tendem a 
aprimorar o processo civil brasileiro.
 Dentre essas alterações, registre-se a possibilidade de realização de 
usucapião pela via extrajudicial (cartórios de notas e de registro), aprimorada 
pela edição da Lei Federal nº 13.465/2017 e Provimento nº 65/2017-CNJ que 



264

desobrigou o pretendente a usucapir de trazer ao ato a anuência do antigo 
proprietário do imóvel1.
 Visto que agora a matéria chegou aos balcões de atendimento das 
serventias extrajudiciais, onde caberá ao Registrador a análise de viabilidade 
da usucapião, exsurge a seguinte discussão: É possível a incidência de imposto 
de transmissão sobre a usucapião, seja ele ITBI e/ou ITCMD?
 Temos defendido que sim! É possível a incidência de imposto de 
transmissão no processo da usucapião.
 E é a partir dessa premissa, que iniciamos essa duríssima discussão.

1. CONCEITUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

 Conceitualmente, a usucapião é o direito que o indivíduo adquire em 
relação à posse de um bem móvel ou imóvel em decorrência da utilização do 
bem por determinado tempo contínuo e sem contestação/oposição.
 Em caso de imóvel, via de regra, qualquer bem que não seja público pode 
ser adquirido através da usucapião.
 A usucapião ganhou relevo na seara das Serventias Extrajudicias 
(cartórios) em razão da edição e publicação da Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015, que passou a vigorar em 18 de março de 20162 e implementou o 
Novo Código de Processo Civil (NCPC/2015).
 A redação trazida pela nova lei processual, no que toca a usucapião, 
posteriormente aprimorada pela Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, trouxe 
inovação positiva à regularização de imóveis através da usucapião.
 Ainda que o Novo Código de Processo Civil (NCPC/2015) tenha 
conferido ao Notário e ao Registrador a possibilidade de reconhecer o direito 
à usucapião, deve este operador do direito atentar-se aos rigores da lei. Diz-se, 
pois o NCPC/2015 não criou uma nova modalidade de usucapião, criou tão 
somente um novo procedimento de acesso e reconhecimento de aquisição da 
propriedade por usucapião.
 Em que pese a objetividade e concretude proposta pela lei, o processo de 
usucapião ainda não é dos mais simples. É necessário que sejam atendidos os 
pré-requisitos da lei, em específico, o Código Civil (CC/02) e a Constituição 
Federal Brasileira (CF/88).
 Pelas disposições do Código Civil existem várias espécies de usucapião, 
que para completude do estudo, em breve relato, passamos a expor.

1 GOMES, I. E. (20 de jul. de 2017). ENFIM, A USUCAPIÃO SE TORNOU VIÁVEL. 
Acesso em 04 de mar. de 2018, disponível em Notariado: http://www.notariado.org.br/
index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw ==&in=OTc5NQ==
2 MONTENEGRO, M. C. (04 de mar. de 2016). CNJ RESPONDE À OAB E DECIDE 
QUE VIGÊNCIA DO NOVO CPC COMEÇA EM 18 DE MARÇO. Acesso em 04 de 
mar. de 2018, disponível em Cnj: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81698-cnj-respon-
de-a-oab-e-decide-que-vigencia-do-novo-cpc-comeca-em-18-de-marco
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2. ESPÉCIES, MODALIDADES E PRESSUPOSTOS

 A usucapião é a convalidação do instituto da posse em propriedade, 
e no atual sistema jurídico brasileiro pode ser subdividida em espécies e 
modalidades que passaremos a, sinteticamente, expor.

2.1. Usucapião Extraordinária

CÓDIGO CIVIL3

 Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, 
nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 
propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá 
de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
 Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido 
no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou 
serviços de caráter produtivo.

 Prevista no artigo 1.238 do Código Civil (CC/02), tem como pressuposto 
os seguintes requisitos:

 (i) Posse ininterrupta do imóvel por 15 anos, sem oposição, 
independentemente de título e boa-fé;

 (ii) Redução do prazo para 10 anos, se: o possuidor estabelecer no 
imóvel a sua moradia habitual, houver realizado obras, ou ainda, 
tiver realizado serviços de caráter produtivo no local.

2.2. Usucapião Ordinária

CÓDIGO CIVIL4

 Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel 
aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e 
boa-fé, o possuir por dez anos.
 Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto 
neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, 
com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada 
posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem 

3 BRASIL. LEI Nº 10.406, 10 DE JANEIRO DE 2002 (CÓDIGO CIVIL), Brasília/
DF. Acesso em 04 de mar de 2018, disponível em Planalto: http://www.planalto.gov.br/
CCivil_03/leis/2002/L10406.htm
4 Idem.
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estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de 
interesse social e econômico.

 Com previsão no artigo 1.242 do Código Civil, impõe como requisitos:

 (i) Posse contínua do imóvel durante 10 anos;
 (ii) Boa-fé;
 (iii) Justo título;
 (iv) Redução para 5 anos, se: houver aquisição onerosa, com base em 

registro, cancelada posteriormente, ou se os possuidores tiverem 
estabelecido moradia no local ou tiverem realizado investimentos 
de interesse social e econômico.

2.3. Usucapião Especial Rural

CONSTITUIÇÃO FEDERAL5

 Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel 
rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, 
sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a 
cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de 
sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.
 Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão 
adquiridos por usucapião.

CÓDIGO CIVIL6

 Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel 
rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, 
sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 
cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de 
sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

 Com previsão na Constituição Federal de 1988 e também no Código 
Civil, requer:

 (i) Posse por 5 anos;
 (ii) Imóvel situado em zona rural;
 (iii) Área não superior a 50 hectares;

5 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (CF/88), 
de 05 de outubro de 1988. Brasília/DF. Acesso em 04 de mar de 2018, disponível em 
Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
6 BRASIL. LEI Nº 10.406, 10 DE JANEIRO DE 2002 (CÓDIGO CIVIL), Brasília/
DF. Acesso em 04 de mar de 2018, disponível em Planalto: http://www.planalto.gov.br/
CCivil_03/leis/2002/L10406.htm
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 (iv) Área produtiva pelo trabalho próprio ou da família, tendo nela sua 
moradia;

 (v) O possuidor não pode ter outro imóvel.

2.4. Usucapião Especial Urbana

CONSTITUIÇÃO FEDERAL7

 Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de 
até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia 
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
 § 1º. O título de domínio e a concessão de uso 
serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil.
 § 2º. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor 
mais de uma vez.
 § 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos por 
usucapião.

CÓDIGO CIVIL8

 Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana 
de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia 
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
 § 1o. O título de domínio e a concessão de uso 
serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil.
 § 2o. O direito previsto no parágrafo antecedente não será 
reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

 São requisitos objetivos da Usucapião Especial Urbana:

 (i) Posse por 5 anos;
 (ii) Zona urbana;
 (iii) Área não superior a 250m²;

7 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (CF/88), 
de 05 de outubro de 1988. Brasília/DF. Acesso em 04 de mar de 2018, disponível em 
Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
8 BRASIL. LEI Nº 10.406, 10 DE JANEIRO DE 2002 (CÓDIGO CIVIL), Brasília/DF. 
Acesso em 04 de mar. de 2018, disponível em Planalto: http://www.planalto.gov.br/
CCivil_03/leis/2002/L10406.htm
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 (iv) Moradia;
 (v) O possuidor não pode ter outro imóvel.

2.5. Usucapião Coletiva

ESTATUTO DAS CIDADES9

 Art. 10.  Os núcleos urbanos informais existentes 
sem oposição há mais de cinco anos e cuja área total 
dividida pelo número de possuidores seja inferior a 
duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor são 
suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que 
os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel 
urbano ou rural. (Redação dada pela lei nº 13.465, de 2017) 
 § 1o O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido 
por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, 
contanto que ambas sejam contínuas.
 § 2o A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será 
declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual servirá de título 
para registro no cartório de registro de imóveis.
 § 3o Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de 
terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do 
terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito 
entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas.
 § 4o O condomínio especial constituído é indivisível, não 
sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada 
por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no caso de execução 
de urbanização posterior à constituição do condomínio.
 § 5o As deliberações relativas à administração do 
condomínio especial serão tomadas por maioria de votos 
dos condôminos presentes, obrigando também os demais, 
discordantes ou ausentes.

 São requisitos objetivos da Usucapião Coletiva:

 (i) Imóvel localizado em áreas urbanas;
 (ii) Ocupação por população de baixa renda para sua moradia, durante 

5 anos ininterruptos;
 (iii) Área superior a 250m²;

9 BRASIL. LEI nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001 (Regulamenta os arts. 182 e 183 
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras pro-
vidências). Brasília/DF. Acesso em 04 de mar de 2018, disponível em Planato: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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 (iv) Impossibilidade de identificação dos terrenos ocupados por cada 
possuidor;

 (v) Os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou 
rural.

2.6. Usucapião Especial Familiar

CÓDIGO CIVIL10

 Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos 
ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com 
exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e 
cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-
cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o 
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio 
integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano 
ou rural.
 § 1o  O direito previsto no caput não será reconhecido ao 
mesmo possuidor mais de uma vez. 

 São requisitos objetivos da Usucapião Especial Familiar:

 (i) Posse exclusiva, ininterruptamente, por 2 anos;
 (ii) Imóvel urbano de até 250m²;
 (iii) Ex-cônjuge ou ex-companheiro ter abandonado o lar;
 (iv) Utilização para moradia própria ou de sua família;
 (v) Não ser proprietário de outro imóvel.

3. DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE 
BENS IMÓVEIS

 No ordenamento jurídico pátrio existem, atualmente, duas espécies 
distintas de impostos sobre as transmissões de bens imóveis, quais sejam: o 
ITBI e o ITCMD.
 O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos – ITBI, está 
previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 156, inciso II. Já o Código 
Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172, de 25.10.1966) rege o ITBI em seus 
artigos 35 a 42.

Vejamos os textos legais:

10 BRASIL. LEI Nº 10.406, 10 DE JANEIRO DE 2002 (CÓDIGO CIVIL), Brasília/
DF. Acesso em 04 de mar de 2018, disponível em Planalto: http://www.planalto.gov.br/
CCivil_03/leis/2002/L10406.htm
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL11

 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos 
sobre:
 (...)
 II – transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por 
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e 
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos a sua aquisição; (grifo nosso)

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL12

 Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a 
transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem 
como fato gerador:
 I – a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou 
do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão 
física, como definidos na lei civil; (grifo nosso)

 Como vimos no artigo 156, II supra, a CF/88 estipulou que o ITBI 
(Imposto sobre as Transmissão de Bens de Imóveis – inter vivos) competiria 
à gestão municipal, enquanto o ITCMD (Imposto sobre a Transmissão Causa 
Mortis ou Doação) competiria à gestão dos Estados e do Distrito Federal, nos 
termos do artigo 155, I, CF/88.
 Vejamos o texto complementar:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL13

 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 
instituir impostos sobre:
 I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens 
ou direitos;

 Em ambos os impostos o elemento determinante para ocorrência do fato 
gerador é a transmissão.

11 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (CF/88), 
de 05 de outubro de 1988. Brasília/DF. Acesso em 04 de mar de 2018, disponível em 
Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
12 BRASIL.  LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 (Dispõe sobre o Sistema 
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
Estados e Municípios). Brasília/DF. Acesso em 04 de mar. de 2018, disponível em Pla-
nalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm
13 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (CF/88), 
de 05 de outubro de 1988. Brasília/DF. Acesso em 04 de mar de 2018, disponível em 
Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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 Caroline Ramalho de Azevedo14, citando o professor Eduardo Sabbag, 
ensina que no direito tributário a relação jurídica tributária segue uma ordem 
cronológica de acontecimentos, que ao final vai evidenciar a maneira como o 
Estado se apropria do tributo. Continua elucidando que para a realização da 
cobrança do tributo é necessário partir de um plano hipotético, previsto na 
norma, a qual vai elencar os casos em que ocorrerá o fenômeno da incidência 
tributária.
 Partindo da hipótese de incidência, a concretização, materialização desta 
constitui o chamado fato gerador. A hipótese se concretiza no mundo real, em 
um plano fático, dessa forma é possível afirmar que o fato é uma hipótese 
acontecida. É no momento em que ocorre o fato gerador que será definida a 
natureza jurídica do tributo15.
 O fato gerador, de acordo com o artigo 116 do Código Tributário Nacional 
(CTN), ocorre quando envolve uma situação jurídica que se aperfeiçoa quando 
estão presentes os seus requisitos legais, em se tratando de tributo que vincula 
a realização de um negócio jurídico, o fato gerador se concretizará assim 
que tal negócio for formalizado. À esse encontro de fatores dentro da linha 
cronológica do tempo dá-se o nome de subsunção do fato à norma.
 Nas tratativas acerca do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, 
temos três possibilidades legais para ocorrência do fato gerador:

 Primeira. No ITBI é quando há transferência onerosa inter vivos 
de propriedade de bens imóveis. Conforme inteligência do artigo 1.245 do 
Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do 
título translativo no Registro de Imóveis. Por esta construção, enquanto não 
houver o registro do título translativo perante o Registro Geral de Imóveis 
(CRGI), o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Por esta 
assertiva, inclusive já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), só 
haverá o fato gerador do ITBI quando a escritura, ou outro documento com 
forma legal, for devidamente submetido ao registro em cartório próprio.
 Vejamos a jurisprudência do STF16:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁ-
RIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ITBI. 

14 AZEVEDO, C. R. (2015). FATO GERADOR E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. Aces-
so em 04 de mar. de 2018, disponível em Jusbrasil: https://carolineramalhodeazevedo.
jusbrasil.com.br/artigos/174036173/fato-gerador-e-obrigacao-tributaria
15 Idem.
16 STF. ARE 807255 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado 
em 06/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 29-10-2015 PUBLIC 
03-11-2015. Acesso em 04 de mar. de 2018, disponível em STF: http://www.stf.jus.br/
portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000291806 &base=baseAcordaos
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FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. A 
jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que suposta 
ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, 
do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a vio-
lação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta 
repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do 
Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013. 2. A transferência do 
domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro pú-
blico, momento em que incide o Imposto Sobre Transferên-
cia de Bens Imóveis (ITBI), de acordo com a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. Logo, a promessa de compra e 
venda não representa fato gerador idôneo para propiciar o sur-
gimento de obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se 
nega provimento. (ARE 807255 AgR, Relator(a):  Min. EDSON 
FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 29-10-2015 PUBLIC 03-11-
2015) (grifo nosso)

 Segunda. No ITCMD, tratando-se especificamente da “causa mortis”, 
o fato gerador se verifica com óbito do detentor do direito (propriedade ou 
posse). Ou seja, na “causa mortis” o fato gerador não depende de procedi-
mentos normativos ou burocráticos - depende tão somente da ocorrência do 
evento morte. Conforme inteligência do artigo 1.784 do Código Civil, aberta 
a sucessão, a herança transmite-se, desde logo17, aos herdeiros legítimos e 
testamentários.
 
 Terceira. Já no ITCMD, tratando da doação, seguindo a prescrição 
do artigo 1.245 supracitado, a transferência só ocorreria com o registro da 
competente escritura pública de doação.

 Sendo assim, em todas as hipóteses de tributação (ITBI ou ITCMD) 
parte-se da chamada hipótese de incidência. Trata-se de uma hipótese, como o 
próprio nome já diz, uma situação que vai gerar a capacidade de tributar, vai 
haver uma aptidão para o tributo.
 Quando envolver uma situação de fato, sua concretização se dará a partir 
da verificação de circunstâncias materiais que proporcionem a produção de 
seus efeitos.

17 A saisine é um instituto do Direito das Sucessões, estampado no artigo 1.784 do Có-
digo Civil, consistente em uma ficção jurídica que proporciona aos herdeiros a posse 
indireta do patrimônio deixado causa mortis pelo falecido.
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4. DISCUSSÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA 
DO ITBI E/OU ITCMD NOS PROCESSOS DE USUCAPIÃO DE 
BENS IMÓVEIS

 Como pudemos observar nos textos legais supra citados, inclusive no 
entendimento já pacificado oriundo do STF, diferentemente do que acontece 
nas relações jurídicas tradicionais sujeitas a tributação de ITBI e/ou ITCMD, 
a usucapião não estaria submissa a tais regramentos, visto que em sua essência 
não há transmissão de propriedade.
 Argumenta-se que não haveria transmissão porque, em tese, não há 
transmitente – não há um negócio jurídico anterior que justifique a assunção 
da propriedade usucapida.
 Segundo Caio Mário da Silva Pereira18, “usucapião é a aquisição da 
propriedade ou outro direito real pelo decurso do tempo estabelecido e com a 
observância dos requisitos instituídos em lei. Mais simplificadamente, tendo 
em vista ser a posse que, no decurso do tempo e associada às outras exigências, 
se converte em domínio, podemos repetir, embora com a cautela de atentar para 
a circunstância de que não é qualquer posse senão a qualificada: Usucapião é a 
aquisição do domínio pela posse prolongada”.
 Para além da doutrina supra, vige absoluto no ordenamento jurídico 
pátrio a máxima de que a Usucapião é modalidade originária de aquisição de 
propriedade, e assim sendo, não há que se falar em subsunção à norma legal 
tributária.
 Kiyoshi Harada19 ensina que a cobrança/exigência do recolhimento de 
ITBI na usucapião não encontra apoio na Constituição e nas leis tributárias, 
pois na usucapião não existe a pessoa do transmitente da propriedade 
imobiliária por ser forma originária de aquisição. O juiz limita-se a 
declarar a existência da propriedade imobiliária a favor do posseiro que reuniu 
as condições legais para sua aquisição.
 Na linha da doutrina supra, o STF20 não dissona. Vejamos:

“EMENTA: Imposto de transmissão de imóveis. Alcance 
das regras dos arts. 23, inc. I, da Constituição Federal e 35 
do Código Tributário Nacional. Usucapião. A ocupação 
qualificada e continuada que gera o usucapião não importa 

18 PEREIRA, Caio Mário da Silva. INSTITUIÇÕES DE DIREITO CIVIL: DIREITOS 
REAIS. 18 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. 4. p. 138.
19 HARADA, K. (01 de ago. de 2016). ITBI E USUCAPIÃO. Acesso em 17 de fev. de 
2018, disponível em haradaadvogados: http://www.haradaadvogados.com.br/itbi-e-u-
sucapiao/
20 STF. (30 de ago. de 1984). RE nº 94580/RS, Rel. Min. Djaci Falcão, DJ de 7-6-1985. 
Acesso em 17 de fev. de 2018, disponível em stf: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=188051
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em transmissão da propriedade do bem. À legislação 
tributária é vedada ‘alterar a definição, o conteúdo e o alcance 
dos institutos, conceitos e formas de direito privado’ (art. 110 
do C.T.N.). REGISTRO DA SENTENÇA DE USUCAPIÃO 
SEM PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. 
Recurso provido, declarando-se inconstitucional a letra ‘h’, do 
inc. I, do art. 1o, da lei no 5.384, de 27.12.66, do Estado de Rio 
Grande do Sul” (RE no 94580/RS, Rel. Min. Djaci Falcão, DJ de 
7-6-1985). (grifos nossos)

 O imortal Hely Lopes Meirelles21, por sua vez dizia que a aquisição por 
usucapião não é fato gerador de ITBI porque a aquisição da propriedade se 
dá originariamente, e não por transmissão inter vivos.
 Os defensores desta corrente majoritária, advogam que a não 
incidência de ITBI em casos de usucapião se embasa na ausência de 
onerosidade, já que não há pagamento pelo adquirente, não havendo que se 
falar em negativa da isenção em razão do imóvel possuir mais que duzentos 
e cinquenta metros quadrados, já que a sentença originária já garantiu o 
direito da propriedade.
 Maria Helena Diniz22 ensina que a usucapião é um direito novo, 
autônomo, independente de qualquer ato negocial provindo de um possível 
proprietário, tanto que o transmitente da coisa objeto da usucapião não 
é o antecessor, o primitivo proprietário, mas a autoridade judiciária que 
reconhece e declara por sentença a aquisição por usucapião. Pela usucapião 
o legislador permite que uma determinada situação de fato que se estendeu 
por um certo intervalo de tempo, previsto em lei, se converta em situação 
jurídica.
 Firmados neste conceito doutrinário, os tribunais fecharam questão 
acerca do tema. Vejamos:

64885174 – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO SOBRE BEM 
IMÓVEL (ITBI). USUCAPIÃO. Modo de aquisição originário 
e gratuito. Fato gerador não configurado. Ilegalidade verificada. 
Verba honorária estipulada em observância aos requisitos 
elencados no CPC/1973, vigente à época. Recurso conhecido 
e desprovido. (TJSC; AC 0500154-87.2013.8.24.0057; Santo 
Amaro da Imperatriz; Terceira Câmara de Direito Público; 
Rel. Des. Ronei Danielli; DJSC 21/08/2017; Pag. 292) Nota: 

21 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 214.
22 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas. 25ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 156
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Repositório autorizado do STF nº 41/2009, do STJ nº 67/2008 e 
do TST nº 35/200923. (grifo nosso)

96950915 – TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME 
NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO 
DE PIRACICABA. Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI). Usucapião. Cobrança indevida. A Usucapião representa 
modo originário de aquisição de propriedade, inexistindo 
transmissão. Inocorrência de fato gerador. Tributo 
incidente em caso de transmissão por ato oneroso. Sentença 
mantida. Reexame necessário desacolhido e recurso voluntário 
desprovido. (TJSP; APL 0005686-90.2014.8.26.0451; Ac. 
8601194; Piracicaba; Décima Quinta Câmara de Direito Público; 
Rel. Des. Eurípedes Gomes Faim Filho; Julg. 23/06/2015; 
DJESP 14/07/2015) Nota: Repositório autorizado do STF nº 
41/2009, do STJ nº 67/2008 e do TST nº 35/2009.24 (grifo nosso)

 Entretanto, temos defendido uma abordagem diferente, qual seja: de que 
a consolidação doutrinária e jurisprudencial em torno da matéria já não pode 
ser admitida como absoluta e isolada (correta). Advogamos que essa máxima 
deve à sociedade uma melhor compreensão.
 Quando se apregoa à usucapião o título de forma de aquisição originária 
de propriedade, é como se dissesse que o imóvel usucapido jamais teve outro 
proprietário. E mesmo se tivesse, não haveria relação jurídica de transferência 
entre usucapido e usucapiente, o que pode ser, data vênia, um grande equívoco.
 A posse originária conceitua-se como um tipo de posse em que não 
houve a transmissão de uma pessoa para outra por contrato escrito (ou não) e 
oneroso (ou não).
 Contudo, o que não é difundido e estudado com exaustão é que a usucapião 
não é modalidade regular de aquisição de propriedade, e sim modalidade/
medida excepcional.

23 TJ-SC. (08 de Ago. de 2017). APELAÇÃO CÍVEL nº 0500154-87.2013.8.24.0057. 
Relator Desembargador Ronei Danielli – Terceira Câmara de Direito Público. DJSC 
21/08/2017; Pag. 292) Nota: Repositório autorizado do STF nº 41/2009, do STJ nº 
67/2008 e do TST nº 35/2009. Acesso em 11 de mar. de 2018, disponível em Jus-
Brasil: https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/492502628/apelacao-civel-ac-
-5001548720138240057-santo-amaro-da-imperatriz-0500154-8720138240057/intei-
ro-teor-492502680?ref=juris-tabs
24 TJ-SP. (06 de out. de 2015). Apelação Cível nº 0005686-90.2014.8.26.0451. Desem-
bargador Relator Eurípedes Gomes Faim Filho - Décima Quinta Câmara de Direito Pú-
blico; Julg. 23/06/2015; DJESP 14/07/2015. Acesso em 11 de mar. de 2018, disponível 
em JusBrasil: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia /263579142/apelacao-apl-
-10020284120148260451-sp-1002028-4120148260451/inteiro-teor 263579158?ref= 
juris-tabs
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 A usucapião só serve àqueles casos em que o imóvel não encontra 
outra solução para sua regularidade. Ou seja, a usucapião não deverá ter 
espaço quando ainda for possível a lavratura de (i) Escritura Pública de 
Venda e Compra, art. 1.245, CC/02; (ii) Escritura Pública de Inventário e 
Partilha, art. 610, CPC/15; (iii) Adjudicação Compulsória, art. 16, Decreto 
Lei nº 58/37; (iv) Escritura Pública de Doação, art. 541 c/c art. 1.245, 
CC/02, etc.
 A usucapião deve ser entendida como aquisição puramente originária 
quando não houver passado transacional no registro do imóvel, seja ele perante 
o RGI ou mesmo perante a municipalidade (cadastro de IPTU).
 O sistema jurídico nacional informa e oferece diversas formas de 
aquisição de propriedade e regularização de propriedades imperfeitas 
(documentalmente). A usucapião deve ser utilizada e interpretada como sendo 
última solução possível no ordenamento, visto que este instituto acaba por ser 
agressivo, posto que interrompe e violenta o princípio da continuidade registral 
do imóvel.
 A partir da usucapião, o imóvel usucapido perde sua história pregressa e 
passa a existir juridicamente com a propriedade originária do usucapiente.

5. DO SURGIMENTO DA USUCAPIÃO HÍBRIDA POR 
CONSOLIDAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

 Em que pese a essência da usucapião (aquisição de propriedade 
originária), é de se cogitar a possibilidade de existir uma usucapião situada 
em um conceito jurídico intermediário, que temos chamado de USUCAPIÃO 
HÍBRIDA POR CONSOLIDAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – onde 
entendemos ocorrer fato gerador de imposto de transmissão.
 Por este conceito (autoral) teríamos uma ficção jurídica híbrida que 
contemplaria uma hipótese intermediária da aquisição de propriedade. A 
aquisição seria originária, porém oriunda de relações jurídicas anteriores em 
que houve sim uma transmissão.
 Para fins didáticos, firmamos o seguinte conceito: usucapião híbrida é 
a forma de aquisição de direito relacionado à posse de um bem móvel ou 
imóvel em decorrência da sua utilização por determinado tempo, contínuo, 
incontestadamente e com animus domini, oriundo de negócio jurídico de 
difícil ou impossível perfectibilização por vias ordinárias.
 Primeiramente é preciso estabelecer que em qualquer modalidade de 
usucapião, três são os requisitos essenciais a serem observados, quais sejam: o 
tempo, a posse mansa e pacífica e o animus domini.
 O artigo 1.243 do Código Civil de 2002, correspondente ao artigo 552 do 
Código Civil de 1916, estabelece que o possuidor pode, para o fim de contar 
o tempo exigido para a usucapião, acrescentar à sua posse o tempo da posse 
exercida por seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. 
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A soma do tempo de exercício de posse exige a comprovação do exercício 
da posse dos antecessores de forma contínua, pacífica e sem oposição.
 Não demonstrada a existência dos requisitos necessários à aquisição 
da propriedade através da posse ad usucapionem de forma ininterrupta, 
sem oposição e com animus domini pelo prazo legal, improcedente será o 
reconhecimento da usucapião.
 Veja-se que na hipótese de cumulação de prazo para fins de soma da 
posse ad usucapionem existe um mecanismo legal intermediário que pode 
ofertar à parte a realização de um negócio jurídico, qual seja, a venda de sua 
posse. E em se verificando o negócio jurídico, toda a construção em torno 
da usucapião sem existência aquisição encontra seu próprio antagonismo.
 Ora, se a usucapião pressupõe posse mansa, pacífica, livre de 
oposição, e para fins de justificar a posse tida como originária, a ausência 
de um antecessor ou de negócio jurídico pretérito, tem-se que a usucapião 
pode e deve ser relativizada neste particular.
 Em complemento, vejamos o que diz a Lei de Registros Públicos (LRP), 
acrescida pelo Novo Código de Processo Civil (NCPC/2015).

LEI FEDERAL nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (LRP)25

 Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido 
o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será 
processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis 
da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, 
a requerimento do interessado, representado por advogado, 
instruído com:
(...)
 IV – justo título ou quaisquer outros documentos que 
demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo 
da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que 
incidirem sobre o imóvel.

 A primeira frase que merece realce e nos chama atenção é o “justo 
título”.
 Em nosso ordenamento jurídico, o justo título pode ser analisado sob dois 
prismas, quais sejam: (i) no art. 1.201 do CC/02, a expressão colhe acepção 
ampla, significando qualquer causa que justifique uma posse; (ii) no art. 1.242 
do CC/02, o justo título é interpretado restritivamente como um título apto em 
tese para transferir propriedade e outros direitos reais usucapíveis.

25 BRASIL. LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 (Dispõe sobre os regis-
tros públicos, e dá outras providências). Brasília/DF. Acesso em 04 de mar. de 2018, 
disponível em Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm
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 O sentido amplo do justo título para fins de posse também pode ser 
extraído do Enunciado nº 303 do Conselho de Justiça Federal26:

 “Considera-se justo título para presunção relativa da boa-
fé do possuidor o justo motivo que lhe autoriza a aquisição 
derivada da posse, esteja ou não materializado em instrumento 
público ou particular. Compreensão na perspectiva da função 
social da posse”.

 A possibilidade da existência de justo título capaz de dar fundamento 
ao pleito de usucapião, por si só, já indica uma relação jurídica anterior 
que, por alguma razão, não conseguiu se amoldar as regras positivas perante 
o cartório de registro de imóveis. Não obstante, é um equívoco ignorar esta 
relação jurídica.
 Tomemos como hipótese um imóvel que é vendido através de contrato 
particular de venda e compra no idos de 1970, quando dito imóvel não tinha 
ainda acesso ao fólio registral - exemplo aleatório, mas que releva expressiva 
parcela do solo brasileiro. Pelas disposições do artigo 1.245 do Código Civil a 
propriedade (strictu sensu) só existiria com registro em cartório de imóveis.
 Todavia, como não existia matrícula em registro de imóveis, o negócio 
jurídico não pode ser perfectibilizado por intermédio de escritura pública de 
compra e venda. E neste caminhar, o imóvel foi objeto de diversas transações 
(transmissões de posse), até que por intermédio da nova sistemática jurídica 
o título de propriedade surge (abertura de matrícula em registro de imóveis 
fundada no artigo 216-A, IV, § 6º Lei Federal nº 6.015/73 - LRP)27.

 Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido 
o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será 
processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis 
da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, 
a requerimento do interessado, representado por advogado, 
instruído com:
 (...)
 IV – justo título ou quaisquer outros documentos que 
demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo 
da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que 
incidirem sobre o imóvel.

97 CJF, (18 de jan. de 2016). IV JORNADA DE DIREITO CIVIL – ENUNCIADO Nº 
303. Acesso em 04 de mar. de 2018, disponível em Cjf: http://www.cjf.jus.br/enuncia-
dos/enunciado/296
98 BRASIL. LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 (Dispõe sobre os registros 
públicos, e dá outras providências), Brasília/DF. Acesso em 04 de mar. de 2018, dispo-
nível em Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/leis/l6015compilada.htm
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 (...)
 § 6o – Transcorrido o prazo de que trata o § 4o deste artigo, 
sem pendência de diligências na forma do § 5o deste artigo e 
achando-se em ordem a documentação, o oficial de registro 
de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições 
apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for 
o caso. (grifo nosso)

 Ora, não seria uma impropriedade jurídica considerar a existência do 
imóvel tão somente a partir de seu ingresso no registro imobiliário?
 Para os casos em que haja comprovada relação de transferências de 
posses, não seria mais apropriado juridicamente a admissão de uma usucapião 
híbrida que, mediante tributação, permitisse a aquisição de propriedade por 
consolidações de negócios jurídicos anteriores?
 A segunda frase que merece relevo para a construção da tese da Usucapião 
Híbrida, está no artigo 216-A da LRP, e reforça nossa dialética.

 Art. 216-A (...)28

 IV – justo título ou quaisquer outros documentos que 
demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo 
da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que 
incidirem sobre o imóvel.

 Veja-se que na própria entrelinha da possibilidade de usucapião há 
reconhecimento de que a pretensão de usucapir pode derivar de negócio 
jurídico anterior, o que, data vênia, relativiza a ideia de que a usucapião, 
invariavelmente, importa em aquisição originária. Como pode haver uma 
aquisição originária que derive de uma relação jurídica anterior?
 O Código Civil traz importante contribuição à tese que defendemos 
quando em seu artigo 1.243 prescreve que “o possuidor pode, para o fim de 
contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse 
a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, 
pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé”.29

 Pelas disposições dos artigos em comento, resta claro ser possível que a 
usucapião seja verificada a partir de relações jurídicas anteriores cumuladas, 
o que oxigena a existência de um instituto de aquisição de propriedade híbrido 
que contemple relações em que haja transmissão por título onerosa ou gratuita 
(compra e venda, doação e/ou sucessão), e neste sentir, passível de tributação 
pelos órgãos vinculados a administração pública.

28 Idem
29 BRASIL. LEI Nº 10.406, 10 DE JANEIRO DE 2002 (CÓDIGO CIVIL), Brasília/
DF. Acesso em 04 de mar de 2018, disponível em Planalto: http://www.planalto.gov.br/
CCivil_03/leis/2002/L10406.htm
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6. CONTEXTUALIZAÇÃO COM O SERVIÇO EXTRAJUDICIAL E 
SEUS REFLEXOS

 Com o novo texto do Código de Processo Civil - NCPC/2015, que 
possibilitou o reconhecimento da usucapião diretamente junto ao Registro de 
Imóveis, por intermédio de Ata Notarial a ser realizada em Serventia Notarial, 
lotam os balcões de atendimentos das serventias clientes/usuários que fizeram 
transações jurídico imobiliárias pautadas em contratos particulares, com fito 
único de se afastarem das obrigações tributárias e cartorárias e agora, firmados 
no tempo de posse mansa e pacífica, vislumbram liquidar tais obrigações 
com a aquisição originária de propriedade que, em tese, não demandaria 
recolhimento de impostos e encargo.
 Considerando a conhecida celeridade ofertada pelas Serventias 
Extrajudiciais de Notas e de Registro, a possibilidade é deveras atraente aos 
pretéritos requerentes. Vejamos as razões:

 Primeira. Considerando ser a usucapião uma aquisição de propriedade 
puramente originária, seu reconhecimento (nos padrões atuais) não ficaria 
adstrito a regularidade fiscal do proprietário usucapido. Ou seja, se o antigo 
dono tiver débitos para com o fisco e/ou com particulares (tributários, 
trabalhistas, cíveis etc), em nada obstaria a lavratura da Ata Notarial e no 
Reconhecimento da Usucapião pelo registrador de imóveis.
 Numa situação de escritura pública de venda e compra, cessão de direitos 
hereditários, doação, inventário, tal situação jamais poderia ser admitida. 
Vejamos o texto legal que vincula os notários quando da lavratura de escrituras 
que tratam sobre transferência de propriedade de bem imóvel.

DECRETO Nº 93.240, DE 9 DE SETEMBRO DE 198630

 Art 1º - Para a lavratura de atos notariais, relativos 
a imóveis, serão apresentados os seguintes documentos e 
certidões:
 (...)
 III – as certidões fiscais, assim entendidas:
 a) em relação aos imóveis urbanos, as certidões referentes 
aos tributos que incidam sobre o imóvel, observado o disposto 
no § 2º, deste artigo;
 (...)

30 BRASIL. DECRETO Nº 93.240, DE 9 DE SETEMBRO DE 1986 (Regulamenta a 
Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985, que dispõe sobre os requisitos para a lavratura 
de escrituras públicas, e dá outras providências). Acesso em 04 de mar. de 2018, dispo-
nível em Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ decreto/antigos/d93240.htm
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 V – os demais documentos e certidões, cuja apresentação 
seja exigida por lei.
 § 1º O Tabelião consignará na escritura pública a 
apresentação dos documentos e das certidões mencionadas nos 
incisos II, III, IV e V, deste artigo.
 § 2º As certidões referidas na letra a , do inciso III, deste 
artigo, somente serão exigidas para a lavratura das escrituras 
públicas que impliquem a transferência de domínio e a sua 
apresentação poderá ser dispensada pelo adquirente que, neste 
caso, responderá, nos termos da lei, pelo pagamento dos débitos 
fiscais existentes.
 § 3º A apresentação das certidões previstas no inciso IV, 
deste artigo, não eximirá o outorgante da obrigação de declararar 
na escritura pública, sob pena de responsabilidade civil e penal, 
a existência de outras ações reais e pessoais reipersecutórias, 
relativas ao imóvel, e de outros ônus reais incidentes sobre o 
mesmo.

 A admissão de uma usucapião pautada puramente no tempo de posse, 
com a celeridade ofertada pelo serviço extrajudicial, enfraqueceria outros 
institutos reconhecidamente seguros de transmissão de propriedade.

 Segunda. Considerando a vigente doutrina e jurisprudência acerca da 
matéria, em se tratando de aquisição originária de propriedade, a usucapião 
não estaria obrigada a recolhimentos de impostos de transmissão.
 Notadamente, a possibilidade é bem mais atraente visto que, para aqueles 
que não tiverem pressa, bastaria valer-se de um contrato particular, esperar 
o decurso do tempo sem lavratura de escritura própria, sem recolhimento de 
imposto de transmissão, sem submissão às regras legais para lavratura de 
escrituras com fito de transferência de propriedade – certidões fiscais, para 
após pleitear a usucapião devido ao acúmulo de posse mansa, pacífica e com 
animus domini.

 Terceira. No procedimento da usucapião, além de o usucapiente se 
afastar da tributação pela transmissão, nos casos de compra por contrato 
particular, conseguiria minimizar os custos procedimentais. Diz-se isso, pois a 
Ata Notarial (lavrada em cartório de Notas) e o Reconhecimento da Usucapião 
(pelo Registrador de Imóveis), no que toca aos custos, teriam que ser pautados 
nas declarações das partes, ou, no máximo, fixados pelo valor venal do imóvel. 
Ou seja, ainda que a Ata Notarial e o Registro devessem ser enquadrados na 
tabela de emolumentos providas pelos Tribunais de Justiça, a ausência do 
imposto empurraria o valor para baixo – nos exatos termos da declaração do 
requerente da usucapião ou valor venal.
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 No que tange aos custos, não é outra a redação do Provimento nº 65/2017 
do Conselho Nacional de Justiça31.

 Art. 3º O requerimento de reconhecimento extrajudicial 
da usucapião atenderá, no que couber, aos requisitos da petição 
inicial, estabelecidos pelo art. 319 do Código de Processo Civil 
– CPC, bem como indicará:
 (...)
 V – o valor atribuído ao imóvel usucapiendo.

 Art. 4º O requerimento será assinado por advogado ou por 
defensor público constituído pelo requerente e instruído com os 
seguintes documentos:
 (...)
 f) o valor do imóvel;
 (...)
 § 8º O valor do imóvel declarado pelo requerente será seu 
valor venal relativo ao último lançamento do imposto predial e 
territorial urbano ou do imposto territorial rural incidente ou, 
quando não estipulado, o valor de mercado aproximado.

 Para ilustrar a argumentação supra, imaginemos o seguinte:

 Primeira hipótese (ITBI) – Nos idos dos anos de 1990 “Mévio” adquiriu 
de “Tício”, a título oneroso (contrato particular de compra e venda), um imóvel 
detentor de registro, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
 Em 2018, a prefeitura municipal atribuiu ao imóvel, para fins de tributação 
de IPTU, o valor venal de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Já no mercado, 
o imóvel está cotado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
 Se quisesse lavrar uma escritura de venda e compra, teria de (i) quitar 
com valor de emolumento cartorários em quantia compatível com o valor de 
mercado do imóvel; (ii) recolher “X” por cento a título de Imposto sobre a 
Transmissão de sobre Bens Imóveis (ITBI), e (iii) registrar a escritura de venda 
e compra nos exatos termos do valor real do imóvel.
 No entanto, como “Mévio” já reúne tempo suficiente para pleitear 
a usucapião, opta por não requerer a lavratura de escritura de compra e 
venda, indica que “Tício” estaria em local incerto e não sabido, e pugna pelo 
reconhecimento da usucapião – e com isso, sem tributação de ITBI, sem 

31 CNJ. PROVIMENTO Nº 65, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 (Estabelece diretri-
zes para o procedimento da usucapião extrajudicial nos serviços notariais e de registro 
de imóveis). Acesso em 04 de mar. de 2018, disponível em Cnj: http://www.cnj.jus.br/
busca-atos-adm?documento=3394
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emissão de certidões fiscais do antigo proprietário, e considerando os valores 
da época do negócio jurídico, qual seja, R$ 100.000,00.

 Segunda hipótese (ITCMD) - Nos idos dos anos de 1980 “Mévio” 
adquiriu de “Tício”, a título oneroso (contrato particular de compra e venda), 
um imóvel detentor de registro pelo valor de R$ 100.000,00. Em 2007 faleceu 
“Mévio”, deixando como único sucessor, seu filho “Caio”.
 Em 2018, a prefeitura municipal atribuiu ao imóvel, para fins de 
tributação de IPTU, o valor venal de R$ 200.000,00. Já no mercado, o imóvel 
está cotado em R$ 500.000,00.
 Querendo legalizar sua posse, “Caio” procura um bom advogado para 
que lhe dê instruções jurídicas de como regularizar o imóvel ao menor custo 
possível.
 O advogado lhe orienta que, se quisesse lavrar uma escritura de venda e 
compra, não poderia fazê-lo haja vista não ter comprado o imóvel de “Tício”. 
Mesmo que “Tício”, se ainda vivo, consentisse com a venda direta estaria 
fraudando a continuidade registral do imóvel e se afastando da obrigação de 
recolher aos cofres públicos o ITCMD (causa mortis do pai).
 Em cumprimento ao rigor da lei, caberia a “Caio” realizar inventário de 
seu pai “Mévio”, e assumir a titularidade dos direitos e ações sobre o imóvel. 
Após, pleitear perante “Tício” lavratura de escritura de venda e compra em 
contemplação as disposições referentes ao inventário de “Mévio”. Custos 
estimados: (i) recolher ITCMD na alíquota de “X” por cento, em decorrência 
do falecimento de “Mévio”, (ii) quitar com valor de emolumento cartorários 
em quantia compatível com o valor de avaliação do imóvel pela SEFAZ. Após, 
(iii) lavrar escritura de venda e compra entre “Tício” e “Caio”, (iv) recolher 
tributos a título de ITBI, e finalmente (v) registrar a propriedade do bem, agora 
em nome de “Caio”.
 No entanto, como “Caio” já reúne tempo suficiente para pleitear a 
usucapião, opta por não requerer a lavratura das escrituras em cadeia, indica 
que “Tício” estaria em local incerto e não sabido, e pugna pelo reconhecimento 
da usucapião – e com isso, sem tributação de ITBI, sem ITCMD, sem emissão 
de certidões fiscais do antigo proprietário, e ainda considerando os valores da 
época do negócio jurídico, qual seja, R$ 100.000,00.
 Notemos que em ambos os casos, o computo do prazo (determinante 
para reconhecimento da usucapião) se firma na previsão contratual. Ou seja, 
se os contratos (negócios jurídicos pretéritos) não existissem, certamente não 
haveria que se falar em usucapião.
 Na segunda hipótese, concordemos que “Caio” só consegue se enquadrar 
nos requisitos da usucapião em razão da posse exercida por seu pai “Mévio”, 
posse essa conquistada por aquisição pecuniária de Tício?!
 Em que pese a jurisprudência já estar consolidada quanto a impossibilidade 
de tributação nos processos de usucapião, abrimos a discussão para apresentar 
uma nova faceta da tributação sobre a usucapião.
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7. DA APLICAÇÃO DA NORMA GERAL ANTIELISIVA NO 
PROCESSO DE USUCAPIÃO HÍBRIDA POR CONSOLIDAÇÃO 
DE NEGÓCIO JURÍDICO 

 Norma antielisiva é aquela que faculta ao fisco desconsiderar condutas 
elisivas praticadas pelos contribuintes com o objetivo único de economizar e/
ou evitar a tributação sobre determinada hipótese.
 A norma geral antielisiva pode ser específica, quando traz expressamente 
o rol dos fatos geradores que se sub-rogam no ato praticado pelo sujeito 
passivo, ou gerais, estas de constitucionalidade muito discutida, quando não 
trazem previsão expressa sobre os fatos geradores sub-rogatórios da conduta 
do contribuinte32.
 A norma geral antielisiva já existente há muito tempo em vários países, 
dentre os quais podemos citar a Alemanha, Argentina, França, Inglaterra, 
Itália, Espanha, Estados Unidos e Portugal, entre outros33.
 No Brasil, a Lei Complementar nº 104/2001 implementou a redação do 
artigo 116 do CTN34. Vejamos:

 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-
se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
 I – tratando-se de situação de fato, desde o momento em 
que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que 
produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
 II – tratando-se de situação jurídica, desde o momento 
em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito 
aplicável.
 Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá 
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com 
a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do 
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação 
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos 
em lei ordinária.

 A redação do parágrafo único do artigo 116 do CTN é cristalina em sua 
pretensão, não deixando margens de dúvidas quanto ao poder entregue ao 
Poder Público para que possa tributar.

32 Pertence a Albert Hensel a denominação “fatos geradores sub-rogatórios”. Apud MA-
RINS, James. Elisão tributária e sua regulação. São Paulo: Dialética, 2002, p. 20.
33 MARINS, James. Elisão tributária e sua regulação. São Paulo: Dialética, 2002.
34 BRASIL. LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 (Dispõe sobre o Sistema 
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
Estados e Municípios). Acesso em 04 de mar. de 2018, disponível em Planalto: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm
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 O artigo em comento é muitíssimo polêmico, pois entrega à Administração 
Pública um poder dito imoderado, violento, quando lhe possibilita ultrapassar 
as regas positivas do ordenamento jurídico, em tese regulares, para que o fisco 
consiga tributar.

 Pelas disposições do artigo, a autoridade administrativa poderá 
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária. O parágrafo único do artigo 116 do CTN 
revela uma norma antielisiva.

 A palavra “antielisiva” decorre da palavra “elisivo”, que se traduz 
como sendo “ato de se esquivar de algo ou alguma coisa”. Neste desiderato, 
antielisivo seria medida que buscar evitar a esquiva ou afastamento de alguma 
coisa.

 Observa-se que o legislador conferiu à autoridade administrativa o poder 
para atuar em casos de dissimulação da ocorrência do fato gerador por parte do 
contribuinte, tornando tais atos ou negócios jurídicos como inexistentes (tão 
somente para fins tributários).

 Leonardo Ayres Santiago35, disserta que não há consenso doutrinário 
acerca da constitucionalidade do dispositivo em voga, embora sua posição é no 
sentido da constitucionalidade do dispositivo. Enquanto alguns doutrinadores 
defendem a impossibilidade da adoção de tal mandamento diante da presença 
de cláusula antielisiva genérica e do primado da segurança jurídica, princípio 
consagrado pela Constituição de 1988, que tem como corolários os princípios 
da legalidade e da tipicidade, outros doutrinadores defendem a alteração em 
tela, desde que respeitados os limites constitucionais ao poder de tributar, 
com vistas a consagração de norma de combate ao planejamento tributário 
ardiloso e sem escrúpulos, instituto usado para pagar menos tributos, que 
diminui a arrecadação estatal e onera os outros contribuintes na mesma 
situação.

 No estudo proposto, a aplicação da norma antielisiva seria medida 
apta e providencial para minimizar os impactos negativos da não tributação 
no reconhecimento da usucapião híbrida. Sustenta a argumentação deste 
estudo o fato de que o procedimento da usucapião pelo serviço extrajudicial 
tornou mais atraente a pretensão, de modo que, por vezes, pode ser mais fácil 
o reconhecimento da usucapião do que a submissão as regras das escrituras 
públicas de venda e compra etc.

35 SANTIAGO, L. A. Artigo 116, parágrafo único, CTN: Norma antielisiva genérica? 
Acesso em 04 de mar. de 2018, disponível em Âmbito-jurídico: http://www.ambito-ju-
ridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos _leitura&artigo_id=2697
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 Corrobora ainda com a tese ora apresentada a redação do artigo 14 do 
Provimento nº 65/2017-CNJ36, que regulamentou a usucapião na seara das 
Serventias Extrajudiciais. Senão vejamos:

 Art. 14. A existência de ônus real ou de gravame 
na matrícula do imóvel usucapiendo não impedirá o 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. (grifo nosso)

 Como dito anteriormente, o reconhecimento da usucapião deve ser 
medida absolutamente excepcional porque quebra a cadeia sucessória do 
imóvel e se desvincula do seu antigo proprietário. E conforme observamos 
no artigo 14 supra, a existência de ônus real e/ou gravame não é obstáculo ao 
reconhecimento da usucapião.
 Em situações de posse pura, desvinculada de negócios jurídicos 
pretéritos, reconhece-se que a usucapião deva realmente se impor sobre 
quaisquer externalidades. No entanto, a usucapião híbrida revela a existência 
de uma cadeia de negócios jurídicos realizados ora por ausência de previsão 
legal (imóveis sem registros, insuscetíveis de escrituração por cartório), ora 
por desídia da parte, que buscou se afastar de suas obrigações tributárias e 
outras tantas.
 A discussão que nos propomos fazer é dura e especialmente sensível. 
Como visto anteriormente, a não incidência de imposto de transmissão nos 
processos de usucapião já é construção consolidada na mais alta corte do país - 
o Supremo Tribunal Federal (STF), e o precedente (genérico) ganhou retórica 
ainda mais retumbante com a vigência do Novo Código de Processo Civil, na 
parte que trata sobre a prevalência dos precedentes.
 Francis Ted Fernandes37 explica que a lei deixou de ser o único 
paradigma obrigatório que vincula a decisão do julgador. Os precedentes 
judiciais também vinculam as decisões judiciais atualmente, já que o novo 
CPC estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial 
que deixar de seguir precedente ou jurisprudência invocada pela parte, sem 
mostrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 
entendimento. Essa é a redação do artigo 489, § 1º, VI, NCPC/201538:

36 CNJ. PROVIMENTO Nº 65, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 (Estabelece diretri-
zes para o procedimento da usucapião extrajudicial nos serviços notariais e de registro 
de imóveis). Acesso em 04 de mar. de 2018, disponível em Cnj: http://www.cnj.jus.br/
busca-atos-adm?documento=3394
37 FERNANDES, F. T. (11 de nov. de 2016). O sistema de precedentes do novo CPC, o 
dever de integridade e coerência e o livre convencimento do juiz. Acesso em 26 de jan. 
de 2018, disponível em Migalhas: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI248774,-
81042-O+sistema+de+precedentes+do+novo+CPC+o+dever +de+integridade+e
38 BRASIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 (CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL), Brasília/DF. Acesso em 07 de mar. de 2018, disponível em Planalto: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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 Art. 489.  São elementos essenciais da sentença:
 § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão 
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
 (...)
 VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurispru-
dência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 
existência de distinção no caso em julgamento ou a supera-
ção do entendimento.

 Para além do artigo 489 supracitado, outros comandos normativos da 
carta processualista, revelam a preocupação do legislador em ordenar e 
regulamentar o precedente (vide artigos 926 e 927 do NCPC/2015).
 Continua Fernandes39 esclarecendo que a existência dos referidos artigos 
foi inspirada na doutrina de Ronald Dworkin, que pondera que o juiz deve ser 
fiel ao seu dever de integridade, colocando-se como um autor e, ao mesmo 
tempo, como um crítico “de um romance em cadeia, escrito por diversos 
autores”. O “capítulo seguinte de cada romance” deve necessariamente 
“guardar correlação com o capítulo anterior”. Um rompimento total entre 
similaridade das decisões somente é possível, mediante uma carga de 
argumentação extrema que se justifique, com base nas peculiaridades do caso 
concreto.
 Em síntese, ainda mais didático, o precedente é uma espécie de “déjà 
vu”40, em que o judiciário tem uma lembrança de uma situação jurídica 
apresentada, resolvida e decidida em outra demanda pelo juiz ou pelo tribunal 
superior.
 O precedente, via de regra, deve nortear as decisões que lhes forem 
contemporâneas, desde que a matriz da sua construção, a situação fática que 
motivou a decisão paradigma, seja factualmente idêntica.
 E é justamente nesta antessala do precedente dominante que encontramos 
a usucapião híbrida, visto que a construção do precedente que impõe a não 
incidência do imposto de transmissão, tem fundamento quando NÃO há 
relação jurídica negocial entre o proprietário usucapido e o posseiro 
usucapiente.
 No entanto, a usucapião híbrida surge daquela relação jurídica passível 
de usucapião, porém firmada em uma relação jurídica anterior (contrato). 
Nesta modalidade de usucapião, há a figura do antecessor no imóvel, e por 
isso, a possibilidade de tributação pela transmissão, seja ela onerosa ou 
gratuita.

39 FERNANDES, F. T. Ob. Cit.
40 Déjà vu é um termo da língua francesa, que significa “já visto”. Déjà vu é uma reação 
psicológica que faz com que o cérebro transmita para o indivíduo que ele já esteve 
naquele lugar.
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 Assim, considerando que as razões factuais que levaram a fixação 
do precedente não guardam aderência com a proposição esboçada neste 
conteúdo, defende-se que a tributação seja possível no caso de verificação de 
um pleito de usucapião fundamentada em contratos e outros documentos que 
fizerem prova da relação negocial havida anteriormente.

8. IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR NO MOMENTO DA 
APLICAÇÃO DA USUCAPIÃO HÍBRIDA

 Como pudemos observar no desenvolvimento do presente estudo, o 
objetivo da constituição da usucapião híbrida é a consolidação das relações 
jurídicas pretéritas, que quando desaguadas no processo de usucapião (judicial 
ou extrajudicial), ganhariam força para aquisição de propriedade.
 No entanto, é preciso estabelecer limites objetivos à sua aplicação, sob 
pena de outorgar ao fisco o poder de tributar retroativamente ad eternum. 
Numa cadeia sucessória de 20 (vinte) contratos, todos deveriam ser tributados?
 Defendemos que a usucapião híbrida, como ficção jurídica que possibilite 
a tributação na usucapião, só deve ser aplicada quando o título antecedente 
for determinantemente imprescindível a constituição do reconhecimento da 
usucapião. A tributação sobre a usucapião híbrida só deve ocorrer quando os 
elementos factuais indicarem que o reconhecimento do direito só foi possível 
em decorrência da existência da relação contratual.
 Sabe-se que em um pleito de usucapião, seja ele distribuído em juízo 
(juiz), ou na seara extrajudicial (cartórios), o reconhecimento do direito 
a aquisição da propriedade por usucapião decorre da confluência de vários 
elementos factuais, que anexados, formam o convencimento do operador do 
direito responsável (juiz ou registrador). Corroboram como elementos de 
prova a juntada de comprovantes de pagamentos de tributos do imóvel (IPTU), 
quitação de despesas de água, luz, telefone, depoimentos dos vizinhos etc 
(provas do acúmulo de tempo).
 Em complemento, o artigo 1.243 do Código Civil aduz que o possuidor 
pode, para o fim de contar o tempo exigido, acrescentar à sua posse a dos 
seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos 
do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.
 Imaginemos que num  pleito de usucapião o requerente apresenta 
como prova de sua posse de boa-fé, dentre outros documentos, uma cadeia 
sucessória de contratos e recibos que perfazem o acúmulo de 40 (quarenta) 
anos de exercícios de posse. Considerando a hipótese da usucapião híbrida, 
seria razoável a tributação sobre cada negócio jurídico anterior? Não!
 A usucapião híbrida deve buscar equalizar as relações jurídicas e 
consolidá-las nos termos da lei.
 No caso supra, em que pese a apresentação de uma cadeia de contratos 
perfazendo 40 (quarenta) anos de posse, a tributação só deverá ocorrer 
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quando houver necessário nexo de causalidade entre o contrato e 
o reconhecimento do direito à usucapião. Se o usucapiente depender 
exclusivamente de contrato para comprovação de sua posse (nos termos do 
art. 1.243, CC), lhe será tributado quantos contratos lhe forem necessários 
para cômputo do prazo e reconhecimento do direito.
 Para ilustrar a argumentação, imaginemos o seguinte:

 Hipótese. Nos idos de 1980, “Mévio” adquiriu de “Tício” um imóvel 
urbano, detentor de registro imobiliário, pelo valor atualizado de R$ 100.000,00 
(cem mil reais).
 Após essa aquisição, através de instrumentos particulares, em 1990 
“Mévio” vendeu para “Caio”; que em 1995 vendeu para “Maria”; que em 
1996 vendeu para José; que em 2007 vendeu à João, que em 2015 vendeu para 
Joaquim.
 Notemos que o imóvel está sendo negociado à margem do que determina 
o artigo 108 do CC/02 desde 1980.
 O último comprador – “Joaquim” – só tem acesso ao último que lhe 
vendeu, “João”. Mas em razão da aquisição, recebeu os originais de toda a 
cadeia contratual para que pudesse, em bom tempo, resolver o imóvel.
 Em razão da cadeia de negócios jurídicos informais (contratos 
particulares), e o natural distanciamento de todas as outras partes envolvidas, 
nitidamente o imóvel não está mais apto a resolução pelas vias regulares – 
escritura pública de venda e compra, de modo que a usucapião é a medida mais 
apropriada a “Joaquim”.
 Neste caso, considerando que “Joaquim” tem a posse do imóvel por 
somente 3 (três) anos (2015-2018), por si só, não tem os elementos bastante 
para conseguir ver reconhecida a usucapião em seu favor. No entanto, calcado 
no artigo 1.243 do CC/02, detecta-se que, se unir alguns contratos, acumulará 
o prazo necessário ao reconhecimento de uma das modalidades de usucapião, 
quais sejam: usucapião extraordinária (15 ou 10 anos), ordinária (10 ou 5 anos) 
ou especial urbana (5 anos).
 Sendo assim, a tributação nesta transmissão incidiria sobre o contrato 
apresentado para fins de comprovação de justo título e posse. Afinal, será 
destes contratos que a usucapião extrairá seus elementos mais importantes.
 Ou seja, (i) se pretender a usucapião ordinária regular (10 anos), o 
juiz ou registrador de imóveis (cartório) conjugará os contratos que juntos 
perfazerem 10 (dez) anos de posse contínua para fins de reconhecer a aquisição 
por usucapião – e sobre tais contratos o fisco estaria autorizado a tributar. 
Noutra ponta, (ii) se pretender a usucapião especial urbana (5 anos), o juiz ou 
registrador de imóveis (cartório) conjugará os contratos que juntos perfazerem 
5 (cinco) anos de posse contínua para fins de reconhecer a aquisição por 
usucapião – e sobre tais contratos o fisco estaria autorizado a tributar.
 Então é possível inferir que a tributação sobre a transmissão na usucapião 
é medida excepcional e deve ser aplicada sempre que a relação jurídica anterior 



290

for determinante para fundamentar e garantir o reconhecimento da aquisição 
da propriedade pela usucapião.

10. CONCLUSÕES

 O reconhecimento da usucapião híbrida busca oxigenar o princípio da 
isonomia nas relações jurídicas imobiliárias e tributárias.
 Como é sabido, o princípio da isonomia, aplicado ao Direito Civil e 
ao Tributário, prescreve a impossibilidade de cobrança de tributos de forma 
desigual entre contribuintes que se encontram em condições de igualdade 
jurídica. É corolário do princípio constitucional de igualdade jurídica, 
encontrado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1988.
 Na carta constitucional, em se tratando relações tributárias, o princípio 
da isonomia está disposto no artigo 150, II, o qual prescreve ser vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tratamento 
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente.
 A situação equivalente, aqui tratada à exaustão, é aquela análoga, próxima, 
congruente, intercambiável etc. A relação jurídica havida numa compra 
por contrato particular e escritura pública, ressalvadas exceções, devem ter 
similitude na seara tributária. Diz-se isso, pois ainda que a escrituração pública 
tenha maior força legal, não invalida as disposições apostas em contratos 
particulares, visto que também geram direitos e obrigações, não devendo 
serem apartadas das obrigações fiscais, sob pena de violar-se o princípio da 
isonomia e possibilitar um afastamento propositado do dever de recolher o 
imposto de transmissão.
 Notadamente é um tema bastante sensível, haja vista se tratar de algo 
desagradável ao bolso do contribuinte brasileiro, já tão sacrificado pelos maus 
governos. E neste caminhar, a relação jurídico-tributária ganha asco por se 
relacionar intimamente com os recursos disponíveis à classe política.
 No entanto o tema é relevante, pois todos devem recolher impostos, 
e manter a máquina pública em igualdade de possibilidades. Não há razão 
plausível para que determinada pessoa recolha ITBI e/ou ITCMD numa 
determinada relação jurídica, e outra pessoa não, mesmo praticando em tese o 
mesmo fato gerador (transferência de bens e direitos).
 O presente estudo busca evidenciar a tênue disposições do artigo 1.243 
do Código Civil, que abre franco precedente à possibilidade de uma usucapião 
possível através de consolidação de negócios jurídicos, onerosos ou não, 
mas que em conjunto reúnam forças para o reconhecimento de um título de 
propriedade.
 Buscou ainda o presente estudo, trazer e confrontar os elementos que 
solidificaram os precedentes dominantes (aqueles pela impossibilidade de 
incidência de imposto de transmissão), de modo que restou demonstrado que a 
construção doutrinária e jurisprudencial acerca da matéria, à época, firmou-se 
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noutra hipótese fática, notadamente àquelas casos cujo usucapiente não tinha 
ou não teve qualquer relação jurídica negocial com o antigo proprietário.
 Não obstante, a tese da usucapião híbrida reanalisa a matéria (tributação 
sobre usucapião) considerando outros elementos factuais que merecem igual 
relevo, detida apreciação pelos tribunais e, quiçá, a fixação de um novo 
precedente legal.
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1
CANCELAMENTO DE PROTESTO DE

CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA

Bruno do Valle Couto Teixeira
André Gobbi Fraga da Silva

 O protesto de Certidões de Dívida Ativa – CDA’s – é utilizado desde a 
década de 1980, com o advento da lei 6.830/80 (lei de execução fiscal) que 
trata dos requisitos de emissão da CDA. Consoante o CPC/73 que em seu 
art. 585, VI, deixa claro que a CDA é um título executivo extrajudicial. Um 
dos primeiros tabelionatos a realizarem este tipo de protesto no Brasil foi o 
Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Cachoeiro de Itapemirim/
ES, a frente desta serventia estava o titular Dr. José Soares da Silva.  Apesar 
de originalmente o protesto das CDA’s não estar previsto expressamente na lei 
9.492/97 (Lei de Protestos) fazia-se interpretação extensiva de seu art. 1º para 
legitimar o protesto de CDA por conta da expressão “outros documentos de 
dívida”. Posteriormente o legislador incluiu o parágrafo único do art. 1º da lei 
9.492/97 com a seguinte redação:

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

 Este dispositivo foi inserido pela lei 12.767/2012 encerrando discussões 
sobre o protesto de CDA’s. A eficiência do protesto na recuperação dos créditos 
é consenso entre os procuradores dos diversos órgãos que representam os entes 
federativos, seus órgãos e autarquias. Basicamente, é fato: o protesto de CDA’s 
é muito mais eficiente que o processo de execução fiscal. 

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

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

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

 Ademais, antes de se cancelar o registro do protesto, o devedor deve 
procurar a Fazenda Pública que emitiu a CDA para providenciar o pagamento 
da dívida junto ao órgão competente. Tal pagamento extingue a exigibilidade 
do crédito inscrito em CDA, bem como sua publicidade e efeitos conforme as 
regras atinentes a este tipo de título, no entanto não causa o cancelamento do 
registro de seu protesto. 

 Uma vez quitada a dívida com a fazenda pública, esta emite a Autorização 
para Cancelamento permitindo que o devedor providencie a exclusão de seu 
nome nos cadastros de devedores na competente serventia. No entanto o 
contribuinte acreditando já estar quite com a Fazenda não procura o tabelião 
para providenciar a averbação do cancelamento do protesto. Assim, o protesto 
continua válido gerando publicidade ampla contra o contribuinte.

 Isto ocorre também nas situações de parcelamento dos débitos perante 
a Fazenda. O parcelamento suspende a exigibilidade da CDA, colocando o 
contribuinte em situação regular com a Fazenda. No entanto é necessário 
promover o cancelamento do registro do protesto deste débito parcelado para 
que o contribuinte possa retirar seu nome dos cadastros de devedores.  

 Tais situações vêm gerando desconforto aos contribuintes fazendários, que 
se encontram algumas vezes em situações desagradáveis por não procederem 
de forma correta para retirar seu nome tanto dos cadastros fazendários, como 
daqueles de proteção ao crédito. Apesar de parecer irrelevante esta situação é 
um tanto recorrente conforme se vê na tabela a seguir.
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 Do total dos títulos apontados a protesto, conforme os números da 
tabela acima mencionada, 5,84% permaneceram protestados mesmo após 
os respectivos entes públicos emitirem a devida carta de autorização de 
cancelamento. São 675 títulos que aguardam o pagamento dos emolumentos 
devidos para averbar o cancelamento do protesto. Isso em apenas uma 
serventia! No Estado do Espírito Santo, conforme dados da CRA/ES - Central 
de Remessa de Arquivos, foram apontados a protesto no período de 01/01/2014 
a 31/08/2016 um total de 96.995 CDA’s. Se aplicarmos a este número o 
percentual de 5,84%, teríamos 5.665 títulos protestados que já poderiam 
estar com seus registros cancelados, porém continuam gerando o efeito da 
publicidade negativa contra os contribuintes fazendários. 
 Tais números mostram que deve haver um esforço conjunto dos Tabeliães 
de Protesto e dos órgãos fazendários, no sentido de minimizar esses números 
ao máximo possível. É necessário orientar melhor o contribuinte que, outrora 
inadimplente, se regularizou com a administração pública.  
 Deste modo, para regularizar sua situação tanto nos cadastros fazendários 
quanto nos de proteção ao crédito, deve o contribuinte promover o pagamento 
da CDA para que o órgão responsável emita a autorização para cancelamento 
e a envie diretamente à CRA, que realiza a distribuição dos documentos para 
as serventias competentes. O contribuinte, ou seu representante, deve se 
dirigir à serventia, esta já de posse da autorização de cancelamento, e junto 
com o pagamento de todos os emolumentos e taxas requerer a averbação do 
cancelamento do protesto. 

Fonte:	Cartório	do	1º	Ofício	2ª	Zona	da	Serra/ES.
* Emitida carta de autorização, no entanto o título permanece pro-
testado.

Canceladas 15,39%

Devolvidas 1,78%

Judiciais  0,35%

Protestadas 75,37%

Quitadas  7,05%

Sustadas  0,06%

CDA’s pagas e não canceladas* 5,84%

CDA’S APONTADAS – 19/09/2012 A 31/08/2016
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2
CENTRAL ESTADUAL DE PROTESTO – CEPROT

Bruno Bittencourt Bittencourt

Análise do Provimento 49/2013 da Corregedoria Geral
da Justiça do Espírito Santo

 Em meio aos avanços tecnológicos, velocidade e segurança do tráfego de 
informações, bem como a facilidade e conveniência oferecida pela rede mundial 
de computadores e considerando também a inexistência de sistema unificado para 
buscas de títulos ou outros documentos de dívidas eventualmente protestados, 
o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Espírito Santo 
(IEPTB-ES) requereu à Corregedoria Geral da Justiça capixaba a criação da 
Central Estadual de Protesto – CEPROT –, o que foi deferido e positivado pelo 
Provimento 49, publicado no e-diário em 16 de outubro de 2013.
 A CEPROT contará com dois diferentes módulos para seu funcionamento 
denominados de Central de Informações de Protesto (CIP) e Central de 
Remessa de Arquivos (CRA) as quais terão diferentes funcionalidades, além 
de ser de aderência obrigatória pelos Tabeliães de Protesto, funcionando por 
meio da rede mundial de computadores, com custos, implantação, manutenção 
e operação do sistema a cargo do IEPTB-ES, que também será responsável pela 
fiscalização do cumprimento e da regular execução do Provimento 49/2013.
 As irregularidades serão comunicadas ao Juiz de Direito com competência 
em Registros Públicos da comarca/Juízo na qual a serventia inadimplente 
estiver localizada, no prazo de 150 dias  para os casos de não adequação aos 
procedimentos da CIP e no prazo de 60 dias para o não cumprimento dos 
procedimentos da CRA.

CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE PROTESTO

 A Central de Informações de Protesto é destinada a pesquisas sobre a 
existência de protestos válidos, lavrados por falta de pagamento e o serviço de 
busca será prestado de forma gratuita aos consulentes. As consultas serão feitas 
apenas pela inserção do número de CPF ou CNPJ da pessoa pesquisada, sempre 
de maneira individual. Em caso de resposta positiva o sistema informará o 



299

nome e endereço da serventia na qual foi detectada e a existência de protesto, 
cuja informação não terá valor de certidão, que deverá ser solicitada no cartório 
de Protesto competente.
 O banco de dados da CIP funcionará integrado ao banco de dados da 
Central Nacional de Protesto e será alimentado pelos próprios tabeliães que 
o farão por envio eletrônico de dados, os quais serão criptografados e com 
certificado SSL1. Os arquivos serão no padrão texto, similares aos atualmente 
utilizados para o envio de informações às entidades de proteção ao do crédito. 
O sistema contará com total segurança no tráfego das informações.
 Os tabeliães deverão enviar arquivo eletrônico no prazo de 120 dias 
contendo as informações relativas aos protestos lavrados e que não contenham 
averbações de cancelamento dos últimos cinco anos. Decorrido este prazo 
e alimentado o sistema com tais dados, o fornecimento de informações de 
protestos lavrados deverá ocorrer diariamente, no prazo de 72 horas a contar da 
data da prática do ato, relativa aos protestos tirados por falta de pagamento, suas 
suspensões e eventuais revogações, bem como as averbações de cancelamento.
 Os campos relativos às informações deverão ser preenchidos com (i) 
nome do devedor; (ii) CPF (se pessoa física); (iii) CNPJ (se pessoa jurídica); 
(iv) espécie do título ou documento de dívida protestado; (v) data do protesto; 
e (vi) valor do título ou documento de dívida.

CENTRAL DE REMESSA DE ARQUIVOS

 Este módulo da Central permitirá que usuários previamente cadastrados 
possam enviar seus títulos de forma eletrônica e centralizada. A CRA já 
se encontra em operação, apesar de ainda não ser integrada por todos os 
Tabelionatos de Protestos do Estado, os quais deverão aderi-la, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, no prazo de trinta dias a contar da publicação do 
Provimento 49/2013, também compreendido neste prazo a execução de todos 
os procedimentos inerentes ao módulo.
 Sua função precípua será de recepcionar os títulos e outros documentos 
de dívida enviados por meio eletrônico a protesto pelas Procuradorias Federais, 
Estaduais e Municipais e demais órgãos públicos legalmente autorizados e por 
estabelecimentos bancários e outros apresentantes previamente cadastrados.
 As informações trafegadas pela CRA serão criptografadas e o acesso ao 
sistema será feito por meio de login e senha próprios. Todo o procedimento 
de recepção e envio de dados serão gravados e o sistema oferecerá todos os 
recursos de rastreamento para realização de auditoria.

1 O SSL (Secure Socket Layer) é um protocolo desenvolvido para elevar a segurança dos 
dados transmitidos pela internet. O SSL pode ser usado em vários serviços, sendo que 
o mais comum é o acesso à páginas web. Neste caso o endereço dos recursos acessados 
passa a ser feito no formato: https://endereço_web.
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 Os tabelionatos, além da adesão obrigatória, deverão adequar-se 
tecnicamente para a operacionalização de todas as etapas do processo, que 
compreende a recepção dos títulos enviados por arquivo eletrônico e os 
respectivos documentos físicos, quando houver, processá-los e enviar arquivos 
e documentos físicos que forem necessários.
 Os arquivos que tramitarão pelo módulo CRA terão denominações 
diversas, as quais foram conceituadas pelo artigo 10, do Provimento 49/2013, 
vejamos:

 I – REMESSA: consistente no arquivo enviado à CRA pelo apresentante 
(procuradorias, bancos ou outros conveniados) que será enviado ao tabelionato 
ou distribuidor de protesto da comarca, contendo as indicações dos títulos e 
outros documentos de dívida enviados a protesto.
 II – CONFIRMAÇÃO: arquivo enviado pelo distribuidor/tabelionato 
à CRA, após a leitura do arquivo remessa, com o objetivo de confirmar a 
protocolização dos títulos e documentos de dívida enviados a protesto.
 III – DESISTÊNCIA: arquivos enviados pelo apresentante à CRA e 
disponibilizado ao tabelionato/distribuidor contendo as desistências do pedido 
de protesto formuladas pelos apresentantes.
 IV – RETORNO: arquivo enviados pelo distribuidor/tabelionato à CRA 
contendo as ocorrências dos títulos e documentos de dívida protocolizados 
(pagos, retirado, irregular ou sustado judicialmente).
 V – CANCELAMENTO: arquivos enviados pelo apresentante e 
disponibilizado pela CRA ao tabelionado/distribuidor contendo as autorizações 
de cancelamento de protesto lavrado. Para disponibilização do arquivo de 
cancelamento ao tabelionato/distribuidor, o sistema CRA deverá certificar 
que o título foi encaminhado a protesto pelo mesmo apresentante que está 
autorizando o cancelamento.

 Portanto, a implantação do sistema e a adesão dos Tabelionatos representa 
mais um importante passo na modernização da seara cartorial capixaba, 
significando um grande avanço na relação entre cartórios, poder público, 
iniciativa privada e sociedade, com facilitação na prestação dos serviços, 
atrelada à segurança, rapidez e eficácia, sempre primando pela permanente 
excelência na prestação do serviço público delegado.
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203
PRESCRIÇÃO, EXECUÇÃO E PROTESTO

Bruno do Valle Couto Teixeira

 Os serviços extrajudiciais são conhecidos pela sua celeridade, eficiência 
e baixo custo. Por conta disso tem-se no extrajudicial uma função de devera 
importância: a função de dirimir e apaziguar conflitos sociais de modo a evitar 
a judicialização das relações.  
 O art. 9º da lei 9492/97 (Lei de Protesto) veda que o tabelião no momento 
do apontamento do título faça análise de prescrição e caducidade. Assim 
entende-se, conforme a lei, que não cabe ao tabelião não apontar título que por 
uma simples análise extrínseca se perceba a ocorrência de sua prescrição.
 No entanto, com a evolução das relações jurídicas e do próprio 
sistema registral, devemos nos aprofundar neste assunto visando sempre o 
aperfeiçoamento deste instituto jurídico tão importante que é o protesto.
 A Lei de Protesto foi editada em 1997, e na época entendia-se que 
matérias como prescrição e decadência não seriam matéria de ordem pública, 
assim quando se tratava de direitos patrimoniais não poderia o juiz de ofício 
declarar a prescrição. Somente a partir da lei 11.280/2006 que a prescrição e 
decadência tonaram-se matéria de ordem pública devendo ser declarada de 
ofício pelo juiz. Há aqueles que entendem que tal análise também deveria ser 
feita pelo tabelião.
 Ao apresentar um título prescrito, o credor não somente estará abusando 
de seu direito, como também se sujeitará a posteriormente responder por 
possíveis danos que tenha ocasionado ao devedor. Uma vez apontado um 
título prescrito, surge ao devedor o direito de acionar o Poder Judiciário 
e demandar contra tal ato e solicitar indenização por eventuais danos. Ao 
final este tipo de protesto acaba por gerar demandas que poderiam ter sido 
evitadas, colocando em risco a eficiência do protesto como todo. Tal protesto 
é por óbvio ilícito.
 Apesar de que a responsabilidade sobre tal protesto deva recair sobre o 
apresentante do título, uma vez que cabe ao tabelião o cumprimento estrito da 
lei, é prudente registrar a orientação ao apresentante sobre os efeitos nocivos 
deste tipo de apontamento. No entanto, o apresentante pode entender que tal 
título deva ser protestado e apesar de uma aparente prescrição tal título seja 
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válido, pois mesmo os títulos se sujeitam às regras de suspensão e interrupção 
de prescrição previstas nos artigos 197 a 204 do Código Civil. Assim, caso 
haja insistência do apresentante de que o título seja apontado, não cabe ao 
tabelião analisar de forma aprofundada a ocorrência ou não da prescrição por 
não possuir prerrogativas legais para tal apreciação. 
 Cabe ainda dizer que cada título de crédito possui um regramento 
jurídico próprio, com isso diferentes são os seus prazos prescricionais para o 
ajuizamento da ação de execução. A exemplo, temos o prazo prescricional para 
execução do cheque de 6 meses a partir do prazo de apresentação,  da duplicata 
de 3 anos a partir da data de vencimento do título contra o sacado e respectivos  
avalistas e da letra de câmbio de 1 ano a partir data do vencimento para a ação 
do portador contra o sacador e seus endossantes.
 Com o exaurimento do prazo para pretensão executória surge um segundo 
prazo, trata-se do prazo para o ajuizamento de ações de cobranças e ações 
monitórias com fulcro no título/documento que já não pode mais ensejar uma 
ação de execução. O prazo em regra está previsto no art. 206, §5º, I do Código 
Civil. Leis especiais podem ainda trazer prazos específicos, no entanto no caso 
do cheque e da nota promissória o STJ editou as súmulas 503 e 504 aplicando 
à prescrição destes títulos a regra geral do Código Civil.
 Consoante as colocações expostas, cabe indagar sobre a licitude do 
apontamento de títulos que tiveram sua pretensão executória prescrita mas 
podem ainda ensejar uma ação monitória/de cobrança. A respeito deste assunto 
o Tribunal de Justiça de São Paulo editou a Súmula 17 com a seguinte redação: 
“A	 prescrição	 ou	 perda	 de	 eficácia	 executiva	 do	 título	 não	 impede	 sua	
remessa a protesto, enquanto disponível a cobrança por outros meios.”
 Tal redação apresenta entendimento de extrema contemporaneidade em 
relação ao instituto do protesto e sua função na atualidade, não só como medida 
efetiva de satisfação do crédito, mas também como medida de desafogar o 
Poder Judiciário.
 Nessa esteira, o devedor protestado não poderá alegar ilicitude do protesto 
devido a prescrição da pretensão executória porquanto exista a possibilidade 
de outros meios de cobrança em sede judicial. Entendimento contrário oneraria 
o credor legitimado e avocaria para o judiciário questões que são resolvidas de 
forma mais célere, eficiente e barata pela via extrajudicial.
 Assim o estudo do protesto deve-se sempre ser analisado em conjunto 
com as demais regras que norteiam o direito privado. Não obstante as relações 
complexas entre títulos de crédito e documentos de dívida, suas causas e as 
regras de prescrição merecem um olhar atento dos operadores do direito, seja 
este tabelião, advogado ou juiz, cada um deve atuar conforme os limites de sua 
competência de modo a dar a melhor aplicação da norma abstrata à realidade 
atual.
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204
PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

DE DÍVIDA

Bruno do Valle Couto Teixeira

 O protesto é ato formal e solene pelo qual se comprova, legalmente, a 
falta de pagamento de títulos de crédito e documentos de dívida. Isto significa 
dizer, que antes da inclusão do nome do consumidor em qualquer tipo de 
cadastro de devedores (Serasa, SPC, entre outros), a dívida deve ser protestada 
no domicilio do devedor.

Recuperação de crédito extrajudicial célere e eficaz

 Por meio do protesto é possível recuperar créditos em até 03 (três) 
dias úteis sem o uso do judiciário. Também é possível requerer a falência 
do empresário e da empresa ou a execução judicial do crédito não pago e 
protestado. Os títulos mais comuns apresentados a protesto são: duplicatas, 
cheques, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, sentenças transitadas 
em julgado, contratos de dívidas (contrato de aluguel, cotas de condomínio, 
confissão de dívida) e títulos de origem estrangeira. Para apontamento dos 
títulos ou documentos a protesto é necessário apresenta-los no original. No 
caso de duplicata de venda mercantil ou de prestação de serviço, sem aceite, 
estas devem ser acompanhadas de declaração própria. Para documentos de 
origem estrangeira, estes devem ser acompanhados da tradução efetuada por 
tradutor juramentado.
 A intimação do protesto é feita pessoalmente pelo tabelião ou por 
pessoa de sua confiança, isto significa dizer que: não são realizadas ligações 
telefônicas ou enviadas mensagens por e-mail.

Protesto pelo saldo ou valores sujeitos a correção

 A cobrança de juros e atualizações monetárias só é possível quando 
acordado anteriormente, neste caso, é necessário apresentação de planilha 
atualizada devidamente datada e assinada com a demonstração dos cálculos 
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e seu novo valor. Para protesto pelo saldo devedor, o valor deve ser indicado 
expressamente no título ou documento de dívida devidamente datado e 
assinado pelo credor.

Paralização do protesto

 Após a intimação, o devedor não concordando com a dívida pode 
requerer em Juízo uma a Sustação de Protesto, caso esta medida seja aceita, o 
processo do protesto será paralisado.

Certidão de protesto

 O pedido de certidão pode ser realizado por qualquer pessoa no site do 
IEPTB-BR (Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil) http://www.
pesquisaprotesto.com.br/servicos/solicitacao, ou ainda no próprio cartório 
onde foi registrado o protesto. As certidões abrangerão o período mínimo dos 
cinco anos anteriores contados da data do pedido.

Cancelamento de protesto

 O cancelamento do protesto consiste em regra na averbação do pagamento 
do devedor ao credor, para tanto, o devedor apresentar o título original 
protestado ou o instrumento de protesto ao cartório, e na falta de um dos dois, 
poderá apresentar a carta de anuência assinada e com  firma reconhecida.
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5
PROTESTO DE TÍTULOS E SUA EFICIÊNCIA

NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Bruno do Valle Couto Teixeira
André Gobbi Fraga da Silva

 Resumo: O Instituto de Protesto de Títulos é instrumento de recuperação 
de crédito acessível a toda a população com índice em torno de 60% de títulos 
quitados em 03 (três) dias úteis, podendo chegar a fantásticos 80% em 05 anos, 
tempo em que a justiça gasta para recuperar 13,19% dos créditos. Do total de 
títulos e documentos apresentados a protesto apenas 0,35% são contestados 
judicialmente.
 Abstract: The Institute of Protest of Bills is an instrument of credit 
recovery accessible to the general public with an index around 60% of settled 
bills in 03 (three) working days, with a possibility of reaching impressing 80% 
in 05 years, time that the brazilian justice system spends to recover 13.19% of 
the credits. Only 0,35% of the total bill presented to be protested are brought 
to judicial measures.

1. Introdução

 A realidade do comércio atual é muito dinâmica. Com a globalização e 
modernização dos meios de negócios cada vez mais surgem novas oportunidades, 
novos consumidores e mercados. É comum que uma organização venda seus 
produtos e serviços em outros estados e até mesmo outros países.
 É essa dinamicidade que fomenta a economia contemporânea, gerando 
renda, empregos e impostos. Junto com o comércio e toda a sua dimensão, surge 
o crédito e sua circulação. Não é novidade que grande parte dos atos comerciais 
são movidos e impulsionados pela disponibilidade e acesso ao crédito.
 Quando dizemos crédito, somos levados a pensar em um contrato que 
fazemos com instituições bancárias no qual recebemos um valor determinado 
para pagá-lo em prestações. No entanto, toda vez que um fornecedor entrega 
mercadorias ou presta um serviço com pagamento a futuro surge um crédito.
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 Esses créditos gerados pela circulação de mercadorias e serviços são 
materializados através de títulos de crédito e documentos de dívida. Dentre 
estes títulos deve se dar destaque às duplicatas. As duplicatas conforme a lei 
5.474 de 18 de julho de 1968, são os títulos de créditos que documentam o 
negócio pelo valor faturado ao sacado (devedor).
 Uma característica das duplicatas e outros títulos de crédito é que estes 
podem ser transferidos a terceiros. O sacador pode fazer circular sua duplicata 
através de endosso, assim como no cheque, servindo como pagamento de 
outros negócios.
 Tente imaginar agora a quantidade de títulos emitidos diariamente no 
Brasil. Por menor que seja o índice de inadimplência, a quantidade de títulos 
inadimplentes é imensa. Incumbir o Poder Judiciário destas demandas diárias 
seria inundá-lo em um mar de execuções que, ao final, seriam infrutíferas 
devido à disfunção da burocracia judicial.
 É nesse cenário que surge o protesto de títulos, como forma de garantir a 
segurança jurídica e publicidade das relações de mercado.

2. Dos Benefícios do Protesto

 O protesto é meio célere e instrumento de segurança jurídica necessária à 
satisfação das obrigações dos títulos e documentos de dívida. Apesar de pouco 
conhecido pelo público em geral, o protesto é muito utilizado pelo comércio.  
Neste sentido o protesto se mostra como a solução extrajudicial que garante o 
fomento do mercado, tornando as relações de crédito muito mais transparentes 
por conta de sua publicidade.
 Não obstante, a morosidade e o alto custo do processo judicial afastam 
o cidadão de utilizar da justiça como forma de recuperar seus créditos. Em 
estudo feito pelo Ministério da Justiça em 2005, estimou-se em 08 (oito) anos o 
tempo médio de duração de um processo judicial, hoje estima-se em 05 (cinco) 
anos. Neste mesmo estudo foi discutido o impacto que esta lentidão causa a 
economia. Em um trecho deste estudo fica muito bem resumido tal impacto 
causado pela morosidade judicial: “O rito processual mais complexo pode 
durar até 8 anos entre as fases de conhecimento, de liquidação determinação 
do valor e execução da sentença. Se o processo tiver curso até o fim, para 
valores até R$ 500, verifica-se que o custo é superior ao valor da causa, o que 
inviabiliza o uso do serviço judicial. Mesmo para o maior valor de contrato 
considerado no estudo, de R$ 50 mil, quase 76% desse valor se perderia ao 
longo do processo judicial, o que explica o porquê do desestímulo do cidadão 
de recorrer ao serviço jurisdicional”1.

1 Referência: PINHEIRO, Aline. Estudo mostra impacto da ação do Judiciário na eco-
nomia. 2005. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2005-dez-02/estudo_mostra_
impacto_acao_judiciario_economia>. Acesso em: 07 jun. 2016.
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 O estudo segue apontando outra falha da execução judicial: “E 48% dos 
processos de execução não vai além do pedido inicial, ou porque o credor 
não dá continuidade (acordo extrajudicial ou desistência porque sabe que 
o devedor não pagará) ou porque a Justiça não encontra o devedor para a 
citação. Dos processos que continuam, 41% não conseguem penhorar os bens, 
em geral por dificuldade em encontrá-los (é função do devedor encontrar 
e penhorar os bens). Dos processos com penhoras ocorridas, 57% foram 
embargados.” Fica difícil reaver o valor pleiteado em sede de execução se o 
devedor não possui bens que possam ser penhorados, situação essa de grande 
parte dos brasileiros.
 Apesar de relativamente antigo, este estudo ainda é condizente com a 
realidade atual. Além do custo para a parte, devemos também ponderar o custo 
do processo para a sociedade. No ano de 2015, no estado do Espírito Santo o 
custo médio de cada processo foi de R$ 2.813,45 (despesas empenhadas/total 
de processos baixados – fonte portal da transparência do TJES e justiça em 
números do CNJ). Estes dados demonstram outra relevante faceta dos serviços 
extrajudiciais, a de desoneração do Estado. Este, além de não desembolsar 
valores para solucionar tais conflitos, passa a ter uma nova fonte de receita, gerada 
através das taxas e impostos cobrados pela prestação dos serviços extrajudiciais.

3. Eficácia do Protesto

 O que poucas pessoas sabem é que qualquer título ou documento que 
represente dívida e que esteja vencido pode ser protestado. Estamos falando de 
cheques, contratos particulares de prestação de serviços, contratos de aluguel, 
despesas condominiais, notas promissórias e qualquer outro documento que 
represente dívida em dinheiro.
 Com o apontamento do título, o devedor será intimado em até 02 dias úteis 
para pagar a dívida. Estatísticas do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES, 
feita com dados do período de 23/05/2015 a 07/06/2016, mostram que 47,7% 
das intimações foram entregues na mesma data do apontamento do título, 50,1% 
com 01 dia após o apontamento e 2,2% com 02 dias após o apontamento.
 Se o devedor não pagar o título, será feito o registro do protesto e fornecida 
certidão desse registro aos órgãos de proteção ao crédito. Este registro tem 
como função dar publicidade dos inadimplentes, esta publicidade, por sua vez, 
tem como efeito a restrição ao acesso ao crédito e financiamento.
 É na publicidade do protesto e em seus efeitos que se baseia a eficiência 
do instituto. Como já foi dito anteriormente, as relações de comércio dependem 
muito do acesso à linhas de crédito e financiamento, aliás toda a vida econômica 
contemporânea depende do acesso ao crédito. Estamos falando de famílias que 
querem comprar um imóvel, um carro, uma moto, utilizar cartão de crédito 
ou pagar um curso de especialização, empresas que pretendem investir em 
compra de produtos ou até mesmo em sua infraestrutura.
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 Sobretudo, a eficácia do protesto de títulos na recuperação dos créditos 
inadimplentes é muito alta. É importante ressaltar que com o protesto o credor 
recupera totalmente seu crédito, sendo ainda reembolsado das despesas que 
teve para protestar o título. Isto faz com que o credor receba tudo o que tenha 
direito, diferentemente do processo judicial, que além de mais moroso, o credor 
geralmente acaba tendo gastos que normalmente não serão reembolsados, 
como as despesas com honorários advocatícios por exemplo.
 Abaixo temos uma planilha demonstrativa da performance do protesto 
conforme dados da Central de Remessa de Arquivos do Espírito Santo – CRA/ES.
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 Todos estes títulos que foram levados a protesto são ações de execução 
que deixaram de existir. Estes números evidenciam mais uma função do 
protesto extrajudicial, o de instrumento de desaforamento do Poder Judiciário.
 As Centrais de Remessas de Arquivos – CRA’s – administradas pelas 
seccionais do Instituto de Estudo de Protesto de Títulos do Brasil – IEPTB, 
remetem títulos e documentos de dívida enviados por bancos, empresas e 
entes públicos a todos os tabelionatos de protesto do Brasil. O serviço das 
CRA’s traz comodidade ao usuário com a possibilidade deste levar a protesto 
seu título ou documento de dívida em qualquer local do Brasil sem sair de 
sua região.
 Mesmo com a inclusão das Certidões de Dívida Ativa – CDA’s, que por 
sua natureza possuem índice de satisfação bem menor que os demais títulos, o 
protesto recupera uma enorme quantidade de créditos em relação ao tradicional 
processo judicial. As CDA’s representam bem a efetividade do protesto que, 
por sua vez, recupera cerca de 30% dos créditos públicos contra 1 a 2% de 
recuperação dos processos de execução fiscal2.

4. Cancelamento de protesto, pesquisas e emissões de certidões

 Para averbar o cancelamento do registro do protesto basta que seja 
apresentado à serventia o documento original protestado ou o instrumento 
de protesto, sendo que nestes casos o registro do protesto será cancelado de 
pronto. Este serviço também pode ser solicitado com a comodidade dos CRA’s 
em qualquer localidade do Brasil.
 Para pesquisar se existe algum registro de protesto o usuário pode acessar 
o site  www.pesquisaprotesto.com.br ou através de aplicativos disponibilizados 
pelo IEPTB nos sistemas Android ou IOS. Este site realiza a pesquisa serventias 
de todo o Brasil, indicando ao usuário em qual(is) serventia(s) existem títulos 
protestados ou não. Em muitas serventias o usuário pode solicitar a certidão de 
protesto de forma eletrônica assinada digitalmente.

5. Conclusão

 Muitas são as evoluções dos serviços extrajudiciais e, em especial, do 
protesto cambial. A combinação de comprometimento e inovação tecnológica 
dá nova forma a este instituto, que desde seu primeiro registro em 1384 vem 
garantindo segurança e estabilidade para as mais diversas relações econômicas. 
É essa determinação dos profissionais da área que garante o sucesso do instituto 

2 Referência: GHIRELLO, Mariana. Justiça trabalhista deve protestar devedores em 
2011. 2011. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2011-jan-22/justica-trabalhis-
ta-comecar-protestar-devedores-2011>. Acesso em: 07 jun. 2016.
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nos dias atuais, buscando cada vez mais eficiência, mas sem abrir mão do 
respeito à ordem jurídica e da qualidade ao servir o cidadão.
 Assim deve ser a prestação de serviços públicos, com foco nos resultados 
mas sempre buscando o melhor atendimento ao usuário do sistema. Sorte do 
cidadão poder contar com a segurança e facilidade dos serviços extrajudiciais 
que, como visto, trazem soluções muito eficazes para as relações cotidianas.
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