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N
esta edição, temos novos e importantes conteúdos que 
nos instigam a diferentes reflexões. A conscientização das 
faculdades de Direito para que incluam a matéria notarial e 
registral nos seus programas de ensino, como reforçado pelo 
presidente da seccional da OAB capixaba, é sem dúvida um 

dos mais relevantes temas abordados neste número. Para que os advo-
gados usem mais o sistema cartorário e a via extrajudicial, em benefício 
próprio, bem como em prol da população e do Judiciário, é indispensá-
vel que a sensibilização e o aprendizado comecem nas faculdades.

Os relatos sobre o uso do protesto de títulos e documentos pela 
CDL de Brasília nos mostram a experiência exitosa que serve de mo-
delo para a implementação em vários outros estados da federação. 
Já a abordagem sobre a importância da valorização do comércio lo-
cal, em meio a uma revolução digital em andamento acelerado, traz 
a nós o desafio da modernização e suas indiscutíveis vantagens, ao 
mesmo tempo que nos impõe a necessidade de pensar os diferentes 
ângulos da delicada equação que envolve tantos e diferentes atores 
econômicos e suas consequências no curto, médio e longo prazo.

Também abordamos nesta edição diferentes serviços prestados 
à população, cumprindo um dos principais objetivos desta revista, 
que é a divulgação dos serviços notariais e registrais disponíveis 
para todos os advogados e os cidadãos em geral. São serviços os 
mais diferentes possíveis, presenciais ou on-line, destinados a facili-
tar a vida de todos e garantir a indispensável segurança jurídica para 
a convivência em sociedade. Nessa lista estão registro pet, registro 
bike, testamentos pela internet, divórcio extrajudicial, escrituras, Di-
reito de Laje, contratos de gaveta e casamento. Todos utilizados em 
algum momento pela população.

Destacamos também a fala do secretário de Estado da Fazenda 
de que “há um compromisso de toda a Sefaz para melhorar o aten-
dimento aos assuntos relacionados ao Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD”. 
Embora consequência da perda em muitas famílias durante a pan-
demia, é também parte de um processo de reestruturação dessas 
famílias, que precisam dar continuidade às suas vidas, bem como do 
Estado, que necessita de todo recurso disponível para cobrir perdas 
duras na arrecadação e investimentos à população.

Finalizando, registramos que a dura realidade da pandemia ba-
teu à nossa porta e ceifou a vida de um dos nossos mais queridos 
colaboradores internos, o Douglas Sartório Silva, profissional com-
petente, engajado e dedicado ao Sinoreg-ES durante quase 10 anos. 
Uma perda fortemente sentida por todos que conviveram com ele e 
que, infelizmente, nos alerta para a gravidade da pandemia e a ne-
cessidade permanente de cuidados e proteção.

Boa leitura!

Avanços, perdas e 
recomposições 

Editorial

Marisa de Deus Amado
Presidente

Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Duas lições ficaram da pandemia para o Poder Judiciário. A pri-
meira, a necessidade de ser 100% digital. A segunda, a necessidade 
de reestruturar a força de trabalho de magistrados e servidores.

O CNJ tem apostado em inúmeros projetos digitais inovadores, 
como o Balcão Virtual, que é o atendimento eletrônico pelo servidor 
do cartório, o “Juízo 100% Digital”, que possibilita nos processos ele-
trônicos um compromisso das partes de realizarem 100% dos atos 
virtualmente, incluindo audiências e oitivas pelo sistema de video-
conferência, além do novo e moderno “Justiça 4.0”, que permite a 
criação de unidades 100% digitais para algumas competências ou 
áreas territoriais.

Nessa linha promovemos avanços históricos, colocando todas 
as nossas comarcas e unidades dentro do PJe até o final deste ano, 
inauguramos a apelação dentro do PJe e em breve a Habeas Corpus, 
dando velocidade de acesso e resposta a tais pleitos recursais.

Impulsionados pela necessidade decorrente das inovações fiscais 
das Leis Federais Complementares 173 e 178, além da Emenda Cons-
titucional nº 109, todas da pandemia, somando ao fato de o número 
de magistrados e servidores ser insuficiente para atender as unida-
des e comarcas, além da falta de espaço fiscal e orçamentário para 
realizar concurso e contratações, mas respaldados pela Lei Estadual 
788/2014 e pela Resolução do CNJ  nº 184/2013, realizamos a inte-
gração de 27 comarcas, permitindo que outras maiores ou mais bem 
estruturadas assumissem os processos digitais e o acervo físico, para 
que sejam julgados de forma mais rápida e efetiva, já que as comar-
cas integradas o foram por dois motivos: a) não possuem juízes e/
ou servidores titulares; e b) mesmo possuindo, a distribuição é tão 
pequena que se faz necessário racionalizar a força de trabalho para 
ajudarem outras unidades.

Certo é que as unidades integradas manterão os Fóruns abertos se 
assumidos pelo município, onde haverá um cartório altamente tecnoló-
gico e com a presença de servidor para todo auxílio necessário. Esse é 
o futuro, no qual nenhum cidadão, advogado, procurador ou promotor 
precisará gastar horas de trânsito e/ou espera em Fóruns, pois o acesso 
à justiça, a realização dos atos processuais, a participação em audiên-
cias, os recursos, o atendimento junto aos servidores, os despachos com 
magistrados, as sessões de conciliação e mediação, além do resultado 
de suas demandas, estarão disponíveis com um clique em seu compu-
tador, tablet ou aparelho celular.

O Poder Judiciário 
pós-pandemia

Artigo

Desembargador Ronaldo  
Gonçalves de Sousa 

Presidente do Tribunal 
de Justiça do ES
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o mês de março de 2020, 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou a 
situação de pandemia em 
relação ao novo coronaví-
rus (Covid-19). A partir de 

então a Corregedoria Geral da Justiça 
do Estado do Espírito Santo promoveu 
diversas mudanças procedimentais e de 
acesso aos serviços da CGJES, além de 
contribuir com a adoção de medidas de 
prevenção à propagação do vírus. 

Exemplo disso foi a edição da Ordem 
de Serviço nº 02/2020 e do Provimento 
nº 22/2020, a partir dos quais houve a 
migração de todos os procedimentos fí-
sicos remanescentes e em trâmite nas 
unidades administrativas da Corregedo-
ria para o Sistema Eletrônico de Informa-
ções – SEI e para o sistema de Processo 
Judicial Eletrônico para todas as Corre-
gedorias - PJeCor, o que conferiu maior 
celeridade, segurança e qualidade na 
prestação dos serviços, permitindo aos 
usuários o acesso virtual às informações, 
o peticionamento virtual e o recebimento 
de intimações eletrônicas.

Assim, a virtualização dos procedi-

N

Atuação da Corregedoria 
em tempos de Covid-19

Virtualização de procedimentos permitiu continuidade dos serviços e mais rapidez nas respostas

mentos da Corregedoria Geral da Justiça 
permitiu a regular continuidade dos ser-
viços desde o início da pandemia e, atra-
vés de intenso trabalho por parte de toda 
a equipe, a instituição não parou suas 
atividades. Pelo contrário, alcançou uma 
significativa redução do acervo até então 
em trâmite, resultando em uma resposta 
mais célere aos pedidos apresentados.

Ainda no ano de 2020, o Código de 
Normas que foi elaborado na gestão do 
então corregedor-geral da Justiça, de-
sembargador Ronaldo Gonçalves de Sou-
sa, no biênio 2016/2017, foi inteiramente 
revisado e publicado pela atual gestão, 
entrando em vigor em 1º julho de 2020.

O novo Código de Normas é compos-
to por dois tomos, sendo um para regu-
lamentar os serviços do Foro Judicial e o 
outro para os trabalhos prestados pelas 
Serventias Extrajudiciais. 

Durante o período compreendido 
entre março e novembro de 2020, 
foram realizadas sete reuniões pela 
Comissão Revisora do Código de Nor-
mas, com análise de 11 itens, resultan-
do em quatro alterações. 

Várias das mudanças propostas fo-

ram sugeridas pelo Sindicato dos Oficiais 
de Justiça – Sindioficiais, Associação dos 
Registradores de Pessoas Naturais – Ar-
pen, Sindicato dos Notários e Registra-
dores do Estado do Espírito Santo – Sino-
reg-ES, Colégio Notarial do Brasil – CNB, 
magistrados e delegatários.

Os principais temas tratados fo-
ram: regulamentação do uso da CNH 
Digital para o reconhecimento de firma; 
procedimento quanto ao acordo de não 
persecução penal; aprimoramento na 
regulamentação dos procedimentos de 
autoinspeção e correição, conforme Pro-
vimentos 28/2020, 30/2020, 31/2020 
e 33/2020 da CGJES.

Já no início do ano de 2021, o corre-
gedor-geral de Justiça conseguiu promo-
ver a aprovação pelo Plenário do Tribunal 
de Justiça do Estado do Espírito Santo do 
Projeto de Reestruturação das Serventias 
Extrajudiciais, culminando com o envio, 
pelo então presidente do TJES, do respec-
tivo projeto de lei à Assembleia Legislati-
va Estadual, cuja aprovação permitirá dar 
mais um passo em direção à realização 
de concurso público para o provimento 
das serventias extrajudiciais vagas.

Dessa forma, inobstante as dificulda-
des enfrentadas no desenvolvimento das 
atividades, em especial a ocasionada pela 
propagação do novo coronavírus (Co-
vid-19) em nível mundial, a Corregedoria 
Geral de Justiça do Estado do Espírito San-
to, na gestão do desembargador Ney Ba-
tista Coutinho, vem empreendendo todos 
os esforços para promover a continuidade 
dos serviços prestados, sem descuidar das 
medidas de proteções sanitárias nem das 
necessidades apresentadas.

Na pandemia, a Corregedoria 
Geral da Justiça promoveu 

mudanças procedimentais e de 
acesso aos serviços
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Menores de 16 ou 18 anos 
precisam de autorização para viajar 

Legislação em vigor exige autorização emitida em cartórios para viagens sem os pais 

ara menores de 16 anos, a 
autorização para a viagem 
é necessária quando não 
estiverem acompanhados 
do pai, mãe ou responsá-
vel legal ou desacompa-

nhados de uma pessoa maior de idade 
que seja parente até o terceiro grau. 

A autorização de viagem é dis-
pensada quando o destino for a cida-
de vizinha à da moradia do menor de 
idade, desde que no mesmo estado ou 
na mesma região metropolitana. Ou 
ainda nas viagens para outros desti-
nos dentro do país, quando o menor 
estiver acompanhado do parente até 

P
o terceiro grau com mais de 18 anos 
e desde que tenham documentos que 
comprovem o parentesco. 

Para menores de 18 anos, a auto-
rização é necessária quando o jovem 
estiver desacompanhado do pai ou 
responsável ou quando acompanhado 
somente por um dos pais. Não é neces-
sária quando acompanhado de respon-
sável, maior e capaz, comprovadamen-
te designado pelos genitores.  

O diretor de Registro de Títulos e 
Documentos Civis e Pessoas Jurídicas 
do Sinoreg-ES, Moisés Barbosa de 
Souza Filho, explica que a autorização 
é a permissão escrita, concedida por 

juiz no próprio passaporte da criança 
ou adolescente, ou autorizada por do-
cumento feito em cartório.  

Para fazer a Autorização de Via-
gem para menores no cartório, é 
preciso que os pais preencham um 
formulário padrão de autorização de 
viagem disponível nos sites da Anac 
(www.anac.gov.br) e do Conselho 
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br). 
É preciso reconhecer a firma de quem 
autoriza a viagem. “A autorização fei-
ta no cartório deve incluir todas as 
informações necessárias para maior 
segurança sobre os termos da per-
missão”, afirma Moisés.

Alexandre Cola, diretor de Protesto de 
Títulos do Sinoreg-ES

O que diz a legislação 

O Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA) proíbe que adolescentes menores 
de 16 anos viajem sem autorização judicial 
para fora da comarca de residência desa-
companhados dos pais ou dos responsá-
veis em voos nacionais ou ônibus interes-
taduais.  

A Lei nº 13.812/2019, que rege o artigo 
do ECA, mudou as regras para a viagem de 
menores sem companhia dos responsá-
veis, criando a Política Nacional de Busca 
de Pessoas Desaparecidas e o Cadastro 
Nacional de Desaparecidos. 

6
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Registros em cartório agilizam 
procedimentos em vida ou após o falecimento

Os registros pet e bike e a Declaração de Vontade 
asseguram direitos e desejos do cidadão 

ocê sabia que é possível 
registrar seu pet e, até 
mesmo, sua bicicleta em 
Cartórios de Registros de 
Títulos e Documentos? 
“Os registros são formas 

de garantir a segurança do animal ou do 
objeto registrado e são importantes em 
caso de fuga dos bichinhos ou roubo e 
furto das bikes”, explica o diretor de Re-
gistro de Títulos e Documentos Civis e 
Pessoas Jurídicas do Sinoreg-ES, Moisés 
Barbosa de Souza Filho. 

O  Identipet, registro de declara-
ção de guarda de animais domésticos,  
reúne todas as informações sobre o 
animal. Nele, são documentados a 

V
idade do pet, uma foto, a raça, o porte 
e os dados do tutor. Entre as funções 
do registro, estão a facilitação nas 
buscas por animais perdidos e o au-
xílio em transporte nas viagens e, até 
mesmo, em disputas pela guarda em 
casos de divórcio ou separação. 

 Os registros de bicicleta seguem 
a mesma lógica. A medida foi pen-
sada para facilitar a identificação 
das bikes em casos de roubo ou 
furto, já que há um comércio ilegal 
das “magrelas”, principalmente pela 
internet. O documento contém infor-
mações como o número de série, a 
marca, a cor e até os acessórios ins-
talados pelo proprietário.   

 Declaração de Vontade  
A Declaração de Vontade é mais 

um dos documentos que podem ser 
registrados pelo cidadão nos Cartórios 
de Registros de Títulos e Documen-
tos. “O documento atesta o desejo que 
uma pessoa tem de ser cremada ou ter 
seus órgãos doados após a morte. De-
pois que a declaração é registrada, ela 
pode ser entregue para um parente de 
primeiro grau ¬ cônjuge, pai, mãe, avô, 
avó, filho, neto ou irmão ¬ maior de 18 
anos, que fica responsável por apre-
sentar o documento após a morte do 
declarante para que a cremação ou a 
doação seja realizada”, explica Moisés. 

 Entre os principais objetivos da De-
claração de Vontade, está a desburo-
cratização dos processos que seguem 
após a morte de um familiar. Uma vez 
registrado, o documento tem efeito ju-
rídico e deverá ser respeitado indepen-
dentemente da decisão da família.  

Como realizar os registros  
Para realizar os registros, o primei-

ro passo é comparecer ao  Cartório de 
Registros de Títulos e Documentos  e 
solicitar a inscrição do documento 
ao registrador. Para os pets, é preciso 
apresentar RG, CPF e comprovante de 
residência do dono. No caso das bici-
cletas, além desses documentos, é ne-
cessária a nota fiscal da “magrela”. 

Já a Declaração de Vontade é escri-
ta de próprio punho e assinada. Deve 
ser registrada em Cartório de Registros 
de Títulos e Documentos para ter va-
lidade legal. O declarante deve apre-
sentar no cartório seus documentos de 
identidade. São necessárias, também, 
as assinaturas de três testemunhas.  
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Registros de títulos e documentos 
ganham força com soluções digitais

Central RTDPJBrasil é a maior plataforma de 
documentos eletrônicos do país

s registradores de títulos 
e documentos integram a 
maior central eletrônica de 
registro de documentos, a 
Central RTDPJBrasil. A plata-
forma, que entrou em opera-

ção em 2012, foi reformulada em 2019 e se 
tornou a maior plataforma de documentos 
eletrônicos do país. Administrada pelo Ins-
tituto de Registro de Títulos e Documentos 
e de Pessoas Jurídicas – IRTDPJBrasil, a 
Central Nacional registrou mais de 55 mil 
documentos nos últimos sete meses. Estão 
integrados à Central Nacional de TD e PJ 
mais de 2.500 cartórios, de todas as regiões 
brasileiras, aptos a atender eletronicamente 
às demandas de quase 37 mil usuários, en-
tre pessoas físicas e jurídicas. 

O diretor de Registro de Títulos e 
Documentos Civis e Pessoas Jurídicas 
do Sinoreg-ES, Moisés Barbosa de 

O
Souza Filho, explica que a platafor-
ma se inseriu nas recentes alterações 
e inovações legislativas promovidas 
pela pandemia do novo coronavírus. 
“On-line, já é possível fazer a coleta 
de assinaturas, a recepção de docu-
mentos nato digitais e digitalizados 
e o reconhecimento das assinaturas 
fora do padrão ICP-Brasil”, comenta. 

Foi lançado, também, o app “Con-
fia”, com o objetivo de democratizar 
a identidade digital. O aplicativo tem 
base na fé pública e na segurança de 
duas especialidades de cartórios: os de 
Registros de Títulos e Documentos e os 
de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 
“O Confia facilita acordos, contratos 
e negociações, de maneira segura e 
prática, na identificação de pessoas e 
formalização de documentos e transa-
ções”, explica o diretor. 

 

Desjudicialização e 
desburocratização 

Os Cartórios de RTD são res-
ponsáveis pelo registro de todos 
os títulos e documentos que não 
sejam de competência de outra 
atribuição. Moisés explica que a 
especialidade é, portanto, a que 
possui maior capacidade de re-
cepcionar grande parte dos servi-
ços que foram e que venham a ser 
objeto de desjudicialização e de 
desburocratização estatal. 

“Tramitam no Congresso Na-
cional projetos de lei que exploram 
essa competência do RTD e inse-
rem a especialidade no processo de 
desjudicialização e desburocratiza-
ção do poder estatal, principalmen-
te explorando a notificação extraju-
dicial”, finaliza.

Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Estabilidade financeira do Estado 
possibilita ações do governo na pandemia
Após forte queda no início 

da pandemia, arrecadação se 
recupera e já está no patamar 

planejado. Estado é o único 
do país a ser reconhecido com 

Nota A em gestão fiscal

estabilidade financeira con-
quistada pelo Espírito Santo 
ao longo dos últimos anos 
permitiu a adoção de diversas 
medidas importantes para a 
população capixaba duran-

te a pandemia do coronavírus (Covid-19). 
Único Estado reconhecido com Nota A em 
gestão fiscal desde 2012 – primeira gestão 
do governador Renato Casagrande –, o Espí-
rito Santo conseguiu promover ações tanto 
econômicas quanto sociais.

A preocupação com o equilíbrio das 
finanças, segundo destaca o secretário de 
Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, vem 
desde o primeiro dia de governo. “Lem-
bro que, já no primeiro dia de trabalho, o 
governador Casagrande determinou uma 
atenção especial às despesas e redução 
de gastos. E, desde então, a equipe do 
Tesouro Estadual tem feito um trabalho 
excepcional no controle das nossas finan-
ças”, comenta Pegoretti.

A
Ao mesmo tempo em que mantinha 

as despesas sob controle, a Secretaria da 
Fazenda (Sefaz) conseguiu conservar es-
táveis os níveis de arrecadação. “Nós re-
gistramos uma queda muito expressiva no 
primeiro quadrimestre de 2020, quando a 
pandemia começou a impactar as recei-
tas do Estado. Mas, com a retomada da 
economia e o trabalho da nossa equipe de 
auditores fiscais, a arrecadação do Espírito 
Santo tem se recuperado e, atualmente, 
nossa receita está dentro do planejado”, 
afirma o secretário.

Com as receitas em níveis esperados 
e as despesas controladas, a situação eco-
nômica do Estado não foi um impedimento 
para que o governo estadual agisse para 
combater os impactos da pandemia. “Até 
aqui, tudo que o Estado poderia fazer para 
reduzir o impacto da pandemia foi feito. 
Compramos respiradores, leitos de UTI para 
a população, contratamos membros para 
equipes de saúde, entre várias outras ações.”

“Na área social o governo do Estado 
fez a entrega do Cartão ES Solidário, que 
vai beneficiar as famílias mais vulneráveis 
com um auxílio financeiro de R$ 600, di-
vididos em três parcelas. Somente essa 

ação vai beneficiar mais de 390 mil pesso-
as, divididas em cerca de 87 mil famílias. 
Não vejo, de forma sustentável, um Estado 
que não está bem equilibrado fazer um in-
vestimento social desse porte”, acrescen-
ta Rogelio Pegoretti.

Setores econômicos

Setores econômicos atingidos pela 
pandemia também foram contemplados 
pelas ações do governo estadual. Pror-
rogação de impostos, fundo de aval para 
garantir operações de crédito e criação 
de linhas de crédito com taxas acessíveis 
são alguns dos exemplos de soluções para 
aplacar a crise. 

Recentemente o governo estadual 
anunciou um plano de R$ 1,8 bilhão em 
operações para áreas que tiveram perda 
de renda por causa da pandemia. “Nesse 
total estão incluídos o Refis para as em-
presas capixabas, previsto para julho, e 
uma linha de crédito inédita de R$ 250 
milhões – dinheiro que está saindo do Te-
souro Estadual para o Bandes emprestar a 
taxa de juros Selic, com longo prazo para 
pagamento e disponível até para empre-

Lembro que, já no 
primeiro dia de trabalho, 

o governador Casagrande 
determinou uma atenção 

especial às despesas e 
redução de gastos

“

”

Governador Renato Casagrande durante a entrega do Cartão ES Solidário, 
um auxílio financeiro de R$ 600,00 para as famílias mais vulneráveis
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O mesmo crescimento pode ser vis-
to com relação à arrecadação referente 
ao ITCMD. A receita desse imposto no 
primeiro quadrimestre de 2021 alcança  
R$ 34,2 milhões. No mesmo período do 
ano passado, havia sido R$ 19,8 milhões. 

“Estamos certos de que esse resultado 
só foi alcançado graças aos esforços dos 
auditores fiscais e também dos represen-
tantes dos cartórios. Por isso, quero sa-
lientar que a Sefaz está sempre de portas 
abertas para os membros do Sinoreg su-
gerirem ajustes e melhorias no nosso tra-
balho. Assim, poderemos construir cada 
vez mais novas ações nessa parceria tão 
profícua”, concluiu Rogelio Pegoretti.

sários que possuem restrições. Ou seja, até 
aquelas empresas ‘mal vistas’ pelo sistema 
financeiro têm direito ao crédito”, enfatiza o 
secretário de Estado da Fazenda.

Desburocratização de atividades

Desde janeiro de 2019, a Sefaz tem to-
mado medidas de simplificação de procedi-
mentos e desburocratização de processos, 
contribuindo para a re-
dução da burocracia para 
abrir, manter e fechar em-
presas. Rogelio Pegoretti 
também vê como grande 
avanço da Secretaria da 
Fazenda a redução da 
burocracia existente para 
muitas das atividades do 
serviço público. Entre as 
medidas já tomadas estão 
a eliminação da obrigato-
riedade da apresentação 
de documentos autentica-
dos e com firma reconhe-
cida e o recebimento de 
documentos e processos 
eletrônicos.

“Acredito que o pró-
ximo passo importante 
que vamos dar, ainda 
este ano, seja a conclusão do sistema on-
-line para envio do ITCMD [Imposto so-
bre Transmissão Causa Mortis e Doação 
de Quaisquer Bens ou Direitos]. Quando o 
sistema estiver em uso, o contribuinte ou 
seu representante poderá fazer o registro 
das informações tanto pelo Acesso Cida-
dão, do Governo do Estado, quanto pelo 
sistema da Sefaz”, informa Rogelio sobre o 
sistema que começou a ser desenvolvido 
após sugestão e reunião de representan-
tes da Sefaz e do Sindicato dos Notários e 
Registradores do Estado do Espírito Santo 
(Sinoreg-ES).

Ele complementa: “Além disso, vamos 
inovar ainda mais na forma de captar re-
ceitas, pois a  arrecadação tributária não 
pode ser a única fonte de receita para rea-
lizar investimentos e atender todas as ou-
tras demandas como as de infraestrutura 
que o Estado necessita”.

Mutirão para o ITCMD

Além do novo sistema que está em 
desenvolvimento, Pegoretti lembrou que 
outras ações já estão em prática para a 
avaliação das guias de ITCMD. “Há um 
compromisso de toda a Secretaria da Fa-
zenda para melhorar o atendimento aos 

assuntos relacionados a esse imposto. 
Desde março houve um acréscimo no 
número de servidores nessa área, e as 
avaliações começaram a ser feitas de 
forma mais rápida”, diz.

Prova do aumento dessa velocidade 
são os números relativos ao recolhimen-
to de guias. Anualmente são avaliadas 
cerca de 8 mil guias do ITCMD. Mas 
este ano, até a primeira quinzena de 
maio, já eram mais de 6.200 guias ana-
lisadas pelos auditores fiscais. “Até a pri-
meira quinzena de maio do ano passado, 
tínhamos analisado 3.200 guias. Então, 
este ano, praticamente dobramos o nú-
mero”, aponta Pegoretti.

Há um compromisso 
de toda a Secretaria da 
Fazenda para melhorar 

o atendimento aos 
assuntos relacionados ao 
ITCMD [Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis 
e Doação de Quaisquer 

Bens ou Direitos]

“

”

Rogelio Pegoretti, secretário de Estado da Fazenda
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Testamentos podem ser 
realizados pela internet

Plataforma digital permite realização de atos por videoconferência

m muitas famílias, após a 
morte de um ente querido, 
surge uma nova preocu-
pação: a partilha de bens. 
Caso eles não sejam dis-
tribuídos pelos herdeiros 

ainda em vida, a divisão pode ser de-
morada e cara. Por isso, muitos têm op-
tado pelo registro de testamento que, 
agora, pode ser feito pela internet.

O diretor de Tabelionato de No-
tas do Sinoreg-ES, Diniz Cypreste de 
Azevedo, explica que o procedimen-
to é realizado pela plataforma e-no-
tariado. “Para que o testamento seja 
feito virtualmente, o cidadão precisa 
de um Certificado Digital e-nota-
riado, emitido gratuitamente pelos 

Cartórios de Notas cadastrados, ou 
de um certificado padrão ICP-Brasil, 
o mesmo utilizado para envio do Im-
posto de Renda de pessoas físicas. 
Com o certificado digital, é agendada 
uma videoconferência para realiza-
ção do ato.”

O diretor informa que o perf i l 
de quem procura pelo testamento 
não está restr ito apenas aos ido-
sos.  “Com a pandemia,  muitos jo-
vens e prof issionais de saúde sen-
tiram necessidade de registrar os 
testamentos,  o que é comprovado 
por dados do Colégio Notarial  do 
Brasi l  (CBN/RJ),  que confirmam 
que a procura pelo documento 
cresceu 138% em 2020.”

E
Para quem desejar lavrar o tes-

tamento presencialmente, é preciso 
comparecer ao Tabelionato de Notas 
com carteira de identidade e CPF e 
apresentar duas testemunhas que 
não tenham parentesco. É necessário 
que o cidadão seja maior de 16 anos 
e esteja em plena capacidade mental.

TIPOS DE TESTAMENTO 

Testamento público
» Feito em Tabelionato de Notas, 
na presença do tabelião e de duas 
testemunhas. É sigiloso e o forma-
to mais seguro.

Testamento particular
» É feito sem certificação em cartó-
rio e precisa estar assinado por três 
testemunhas (que também não 
podem receber parte da herança). 
Esse tipo de documento não deixa 
registro público de sua existência, 
o que o torna menos seguro. 

Testamento fechado 
ou cerrado

» Também é feito em Tabeliona-
to de Notas, na presença de duas 
testemunhas. Ninguém, além do 
próprio testador, fica sabendo do 
que foi escrito, e o envelope com o 
documento é costurado.

11
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Foi vítima de fake news? Procedimento 
em cartório facilita combate ao crime
Ata notarial registra postagens difamatórias ou caluniosas, sem exigir ida ao cartório

om a era digital, a difama-
ção virtual é um problema 
constante. Muitos são víti-
mas de postagens calunio-
sas ou difamatórias que, 
rapidamente, ganham as 

redes e podem ser compartilhadas como 
informações verdadeiras em questões de 
segundos. A ata notarial, registro feito 
em Cartórios de Notas, é um instrumento 
poderoso para aqueles que desejam cor-
rer atrás dos seus direitos ao ser vítima 
de “fake news”.

O documento é feito por um ta-
belião, que relata os fatos e garante 
a eles a presunção de verdade. A ata 
notarial é resguardada por lei e, por 
isso, é uma prova para ser usada em 
processos judiciais civis ou criminais. 
“Esse registro vem sendo muito utili-
zado para comprovar crimes virtuais. 
Podem ser registrados conteúdos pu-
blicados em redes sociais, como fo-
tos ou vídeos, e, até mesmo, mensa-

gens no celular”, explica o diretor de 
Tabelionato de Notas do Sinoreg-ES, 
Diniz Cypreste de Azevedo.

Diniz ressalta que a lavratura da 
ata notarial é importante por evitar 
a perda da prova, já que o conteúdo 
postado na internet pode ser facil-

C
mente apagado. “Com a ata notarial, 
mesmo que a postagem seja excluída, 
a prova de sua veiculação permanece 
e isso possibilita a responsabilização 
dos autores, além de contribuir para 
a fiscalização e condução de medi-
das de controle”, pontua.

Saiba mais! 
Como fazer a ata notarial

Para formalizar o registro em ata notarial, basta comparecer a um 
Cartório de Notas. Lá, o tabelião irá certificar e atestar os fatos me-
diante provas. Por isso, é importante levar os registros das ofensas, 
podendo conter fotos e vídeos. E mais: a ata notarial pode ser soli-
citada por qualquer pessoa, mesmo que não seja vítima das ofensas.

O preço para realizar o procedimento é tabelado por lei em todos 
os cartórios do país e pode ser conferido na Tabela de Emolumentos 
da região em que se localiza o Cartório de Notas onde será feito. Após 
a publicação do Provimento nº 100 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), em 27 de maio de 2020, as atas notariais, assim como outros 
atos notariais, podem ser feitas de forma eletrônica, sem que as par-
tes precisem ir até o cartório.

12
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Divórcio extrajudicial é opção mais 
rápida para dissolução do matrimônio  

Procedimento pode ser 
concluído em até 48 horas 

 

divórcio extrajudicial, rea- 
lizado em Cartório de No-
tas, é uma opção mais 
rápida para casais que 
optam pela dissolução do 
matrimônio. No âmbito 

extrajudicial, o divórcio pode ser con-
cluído no mesmo dia ou, no máximo, 
em até 48 horas. 

“O processo judicial é, por nature-
za, mais complexo e por isso tem um 
tempo de tramitação relativamente 
grande. Essa complexidade não exis-
te no procedimento extrajudicial. Por 
isso a celeridade é ponto fortíssimo 
desse tipo de serviço, ainda mais se 
considerarmos a possibilidade de 
realizar o ato remotamente”, com-
para o diretor de Tabelionato de No-
tas do  Sinoreg-ES, Diniz  Cypreste  de 
Azevedo. 

Outra facilidade é a possibilidade 
de realizar o procedimento on-line, 
opção prevista no Provimento 100 do 
CNJ. Para isso, é preciso que o con-
sentimento das partes seja coletado 
em vídeo, que fica arquivado como 
parte do ato notarial e é assinado 
digitalmente pelos cônjuges e pelo 
tabelião.     

O

Aumento em 2020 

Dados do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil (CNB-CF), apontam que,  
no país, o segundo semestre de 2020 teve um recorde de divórcios. Ao todo, foram 
43.859 registros, chegando a um aumento de 15% em relação ao mesmo 
período de 2019.   

Segundo Diniz, o principal motivo para o crescimento acima da 
média é a possibilidade do divórcio virtual. “Muitos casais que 
já estavam separados optaram por oficializar o divórcio 
por meio da plataforma eletrônica e-notariado. 
Essa facilidade aumentou o acesso e a 
procura para esse serviço”, pontua. 

COMO REALIZAR UM DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL 

O primeiro passo para realizar o divórcio extrajudicial é verificar se o ca-
sal está apto ao processo. Se estiver, é preciso, por exigência legal, da parti-
cipação de um advogado. As partes podem optar por um único profissional 
para representar ambos. Em seguida, os participantes podem escolher o 
Cartório de Notas para a lavratura da escritura.   

Os cônjuges também têm a opção de representação por procuração pú-
blica, que deve ser feita em Cartório de Notas e tem a validade de 30 dias. 
Para a realização do divórcio, é preciso que o casal esteja munido da certi-
dão de casamento atualizada, documentos de identidade, CPF, informações 
profissionais de cada um e escritura de pacto antenupcial, se houver. 
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Seccional da OAB no Espírito Santo 
investe na formação para a via extrajudicial

Ainda neste ano, a entidade lançará pós-graduação em Direito Notarial e Registral

Sinoreg-ES desenvolve há vá-
rios anos um grande esforço 
para tornar a via extrajudicial, 
representada pelo sistema 
cartorário do Espírito Santo 
e seus 324 cartórios, presen-

tes em todos os 78 municípios do Estado, 
cada vez mais acessível para a população. 
Embora os benefícios sejam muitos, para a 
população e para os operadores do Direito, 
sem uma ampla e permanente divulgação 
e debate com a sociedade, são impossíveis 
o avanço e a superação da desinformação e 
de preconceitos ainda existentes.

Por essa razão, o Sinoreg-ES busca 
permanentemente alargar com os ad-
vogados, em especial, o debate e a dis-
cussão dos mais diferentes pontos que 
envolvem processos e procedimentos do 
sistema cartorário, visando o seu perma-
nente aprimoramento. 

Nesta entrevista com o presidente da 
seccional da OAB no Espírito Santo, José 
Carlos Rizk Filho, temos a oportunida-
de de um debate franco e transparente, 
sem meias palavras, como interessa ao 
Sindicato, à OAB e a toda a sociedade. 
Acreditamos que esse é o caminho para 
o contínuo aprimoramento em benefício 
de toda a sociedade. 

O

Como a OAB avalia os serviços pres-
tados pelos cartórios aos advogados e 
à população como alternativa ao pro-
cesso judicial e quais são as principais 
vantagens dessa utilização, para os ad-
vogados e para a população?

É muito bom para a sociedade quan-
do se buscam soluções fora do campo 
judicial, desde que preservada a indis-
pensabilidade do advogado, pois se vê a 
solução das demandas de forma mais rá-
pida e ágil. O trabalho do advogado com 
o tabelião é uma soma de esforços que 
vêm em benefício da própria cidadania. 

Diferentemente do que muitas pessoas 
pensam, a morosidade dos processos em 
nada beneficia os advogados. A solução 
do litígio, quanto mais rápida for, melhor 
será para o advogado, que pode se de-
dicar a novas demandas, para a parte e 
para o próprio sistema. 

A interação entre as diferentes entida-
des notariais e registrais com a OAB e 
o Judiciário tem proporcionado muitos 
avanços e benefícios cada vez maiores 
aos profissionais e aos cidadãos. O que 
falta para avanços ainda maiores?

Precisamos conscientizar as 
faculdades para que incluam a 
matéria notarial e registral nos 

seus programas

“
José Carlos Rizk Filho, 
presidente da OAB no ES

Confira a entrevista.

”

Presidente da seccional da OAB no Espírito Santo, José Carlos Rizk Filho
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Para poder atingir o objetivo de 
se tornar caminho viável para o efeti-
vo acesso à justiça, a via extrajudicial 
deve não apenas ser estimulada pelas 
normas, mas também ter seu obstáculo 
removido pelos seus intérpretes e a in-
clusão perene da advocacia nos traba-
lhos notariais e registrais. 

A via extrajudicial é pouca abordada 
nos currículos acadêmicos. Como a OAB 
pode contribuir para suprir essa lacuna 
e fomentar a utilização dos serviços 
cartorários e sua via extrajudicial?

Por melhor que seja 
o curso de Direito, sa-
bemos que boa parte 
dos profissionais não 
sai da faculdade total-
mente preparada para 
o mercado de trabalho 
e para a realidade do 
dia a dia da profissão. E 

quando o assunto é advocacia extraju-
dicial não é diferente. Por certo, muitos 
cursos de graduação nem sequer tocam 
nesse assunto. O que é lamentável, ten-
do em vista que a advocacia extrajudi-
cial possibilita a solução de inúmeros 
problemas que levariam anos para se-
rem resolvidos se levados ao Judiciário. 
Precisamos conscientizar as faculdades 
para que incluam a matéria notarial e 
registral nos seus programas. Enquanto 
isso, a OAB/ES busca, por meio de suas 
comissões, a promoção do aprimora-
mento e do desenvolvimento dos advo-
gados e futuros advogados, afastando 
preconceitos de outrora e destacando 
como a atuação de notários e registra-
dores pode contribuir para a efetivação 
do acesso à ordem jurídica justa. Dessa 
forma, a “desjudicialização” é sempre 
abordada, não somente por ser um ni-
cho de mercado extremamente célere 
e rentável, mas também por se apre-
sentar como uma opção a mais para os 
clientes. 

Acredita que a utilização da via ex-
trajudicial gera uma grande economia 
na manutenção do Poder Judiciário e 
celeridade para a advocacia e para a 
população, além de reduzir o núme-
ro de processos judiciais e desafogar 
substancialmente o Poder Judiciário?

É notório que a “desjudicialização” 
desafoga o Poder Judiciário, já abarrotado 
e deveras moroso. Decerto que a falta de 
informação por parte da população, so-
mada à insipiência de alguns operadores 
do Direito, acaba ensejando um menor 
alcance das benesses que os procedi-
mentos extrajudiciais podem oferecer. 

A resolução das demandas pela via 
extrajudicial é bem rápida, muitas das 
quais finalizadas em até três dias, e 
não em meses ou anos, como acontece 
em muitos processos judiciais. A Lei 
Federal nº 11.441, de janeiro de 2007, 
por exemplo, possibilitou a realização 

do inventário, da partilha e do divór-
cio consensual nos cartórios. Como 
tornar essas e demais alternativas 
extrajudiciais por meio dos cartórios 
mais utilizadas pelos advogados?

É inegável que essa Lei foi um avanço 
para a advocacia, tendo em vista a cele-
ridade e o baixo custo para a população. 
Os cartórios devem ser entendidos pelos 
advogados como parceiros, e não como 
concorrentes. De forma geral, as relações 
entre a advocacia e as serventias extra-
judiciais são boas e respeitosas, o que é 
benéfico para ambas as partes. Porém, 
ainda há grande queixa por parte dos 
advogados sobre a falta de uniformiza-
ção de procedimentos entre os cartórios, 
além do questionamento sobre exigên-
cias não explicadas adequadamente e 
até mesmo consideração de medidas 
desnecessárias e não previstas em lei. 
Não menos importante é a permissão 
de que vários atos sejam realizados sem 
o acompanhamento de um advogado, o 
que muito nos preocupa, porque enten-
demos que a presença do advogado em 
todas as formas de solução de conflitos 
extrajudiciais é imprescindível para a cer-
teza de que todos os direitos e garantias 
estejam observados.

  
Na sua opinião, por que ainda exis-
tem desinformação e preconceitos da 
população em relação às atividades 
cartorárias e à sua utilidade e como a 
OAB pode contribuir para a superação 
dessa realidade?

Inicialmente, para a efetiva aplica-
ção da via extrajudicial é preciso que os 
operadores do Direito, especialmente 
os advogados, se conscientizem de 
que o Poder Judiciário só deverá inter-
vir quando extremamente necessário. 
Para tanto, o conhecimento específi-
co e experiência na área é primordial. 
O papel da OAB estaria diretamente 
ligado à qualificação desses profis-
sionais, seja por meio das Comissões, 
em especial a Comissão de Direito 
Imobiliário, Condominial, Notarial e 
Registral, seja por meio de curso pela 
ESA, pela qual estamos lançando uma 
pós-graduação em Direito Notarial e 
Registral ainda este ano. Somado a 
isso, os valores cobrados pelos servi-
ços cartorários devem refletir a reali-
dade econômica da população.

...para a efetiva aplicação 
da via extrajudicial, é preciso que os 

operadores do Direito, especialmente 
os advogados, se conscientizem de que 

o Poder Judiciário só deverá intervir 
quando extremamente necessário

“
”
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Protesto também é vantajoso para as 
Câmaras de Dirigentes Lojistas

Ao ser agregado ao pacote de produtos oferecidos, o serviço de recuperação de crédito ajuda a 
atrair mais associados, aumenta a receita e fortalece as entidades

ma Câmara de Dirigen-

tes Lojistas pode oferecer 

protesto de títulos em 

cartório a seus associados 

sem concorrer com os ser-

viços já tradicionalmente 

prestados? A resposta é sim. Além de 

agregar mais valor, essa ferramenta ajuda 

a atrair parceiros comerciais, proporciona 

mais economia às partes envolvidas e 

fortalece a imagem e o setor financeiro 

U
da instituição. Vantagens para todos.

Prova disso é a parceria entre o 
Instituto de Estudos de Protesto de  
Títulos do Brasil, Seção Distrito Federal 
(IEPTB-DF) e a Câmara de Dirigentes  
Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF),  
firmada em 2004, que só vem crescendo 
e se tornou um caso de sucesso, com a 
implantação do Protesta Fácil.

“Sugiro que as Câmaras de Dirigentes 
Lojistas provem o valor e a eficiência do 
protesto como ferramenta oficial de recu-
peração de crédito”, disse Ionara Gaioso, 

presidente do IEPTB-DF. Já Ana Cristina 
Barbosa, gerente comercial da CDL-DF, 
reforça os benefícios: “Toda forma de 
oportunidade de negociação entre credor 
e devedor deve ser bem-vista e bem-vinda. 
Quando pensamos em oportunizar a ne-
gociação das dívidas, também permiti-
mos um relacionamento entre as partes, 
afinal o objetivo é que esse cliente ina-
dimplente volte a consumir”.

Nesta entrevista, elas contam como 
a parceria foi firmada e as vantagens do 
serviço de protesto de títulos.  

Sede da Câmara de Dirigentes Lojistas 
do Distrito Federal (CDL-DF)
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Quando pensamos em oportunizar a 
negociação das dívidas, também permitimos um 
relacionamento entre as partes, afinal o objetivo é 

que esse cliente inadimplente volte a consumir

“
”Ana Cristina Barbosa, 

gerente comercial da CDL-DF

17

ENTREVISTA

Como foram iniciadas as conversas e 
negociações com a CDL Distrito Federal 
para estabelecer o protesto por meio 
dos cartórios e a não utilização de ou-
tras alternativas existentes? O que tor-
nou essa parceria possível?
Ionara Gaioso (IEPTB-DF) – Nossas 
conversas com a Câmara de Diri-
gentes Lojistas do Distrito Federal 
(CDL-DF) se iniciaram em 2002. 
Nós mostramos a eles a expressiva 
eficiência do protesto de títulos na 
recuperação de crédito e como essa 
importante ferramenta pública po-
deria trazer valor e economia aos 
associados da instituição.

Com o avançar das conversas, 
desenhou-se um modelo de negó-

cio ainda maior e mais vantajoso à 
CDL-DF, que se somou aos serviços 
disponíveis na cesta de produtos de-
les – eles poderiam prestar serviços 
complementares aos seus associa-
dos para facilitar e impulsionar o 
envio de títulos a protesto, como di-
gitação dos títulos, acompanhamen-
to de seu andamento, entre outros. 
Eles optaram por esse modelo. Aju-
damos oferecendo treinamentos à 
equipe de digitadores e atendentes. 

O que tornou possível a parceria 
foi principalmente a comprovação 
das vantagens do que estávamos 
oferecendo, resiliência nas nego-
ciações e disposição institucional 
de ambos os lados para celebrar a 
parceria. Tínhamos, dos dois lados, 
presidentes muito visionários e em-
preendedores. O do IEPTB-DF era o 
José Batista da Costa Filho, e o da 
CDL-DF, o Vicente Estevanato. À 
época, eu participei ativamente das 
negociações como vice-presidente 
do IEPTB-DF e facilitadora dos trei-
namentos das equipes envolvidas. 

O que somou para o avanço dos entendi-
mentos e o que foi mais determinante?
Ionara Gaioso (IEPTB-DF) – Acredito 

que tenha sido a perspectiva de forta-
lecimento financeiro da CDL-DF com 
a receita gerada por aquela prestação 
de serviço aos seus associados.

Há quanto tempo essa parceria com a 
CDL-DF foi firmada e qual a avaliação 
que faz até este momento?
Ionara Gaioso (IEPTB-DF) – A parceria 
foi firmada em 2004 e, desde então, 
tem sido um de nossos principais 
convênios com ente privado. No úl-
timo ano, o volume de títulos enca-
minhados a protesto por eles teve 
uma queda em sua média histórica, 
pela primeira vez desde o início da 
parceria. Entendo que essa redução 
de volume se deveu à pandemia. 
Mesmo assim, continua sendo um 
excelente convênio.

Como avalia esses serviços prestados 
pelos cartórios de protesto como uma 
opção extrajudicial para os recebimen-
tos?
Ana Cristina Barbosa (CDL-DF) – Posi-
tivamente. O processo é automáti-
co, e temos retorno diariamente dos 
cartórios. Atuamos como apresen-
tantes desses títulos, o que nos per-
mite um contato mais direto com os 
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ma, mudanças de rotinas, tudo para o 
bom andamento da parceria e melhor 
experiência aos associados à CDL-DF.

O que enxerga como os próximos pas-
sos e o que considera que foi um apren-
dizado nesse período e precisa de even-
tuais ajustes?
Ionara Gaioso (IEPTB-DF) – Temos 
percebido que a única forma de 
atrair mais associados para o uso do 
protesto é com um comercial forte, 
divulgação direcionada, mostrando 
os índices de sucesso da cobrança 
via protesto. A entidade está em 
vias de mudar o grupo diretivo, e 
isso é sempre uma interrogação, sa-
ber se a nova gestão tem perfil mais 
comercial ou não.

O protesto causa algum tipo de desgas-
te incapaz de ser superado com o clien-
te? Existe alguma orientação da CDL 
Distrito Federal a respeito?
Ana Cristina Barbosa (CDL-DF) – Ne-
nhum. Atuamos diretamente com os 
cartórios nos interesses do credor. 
Assim, qualquer mau entendimento 
por parte do credor ou cartório, con-
seguimos facilmente resolver a ques-
tão e seguir com as próximas etapas.

Quais as suas recomendações às CDLs, 
cartórios e IEPTBs de outros estados 
para que também consigam o mesmo 
sucesso obtido em Brasília?
Ionara Gaioso (IEPTB-DF) – Sugiro que 
acompanhem de perto todo o pro-
cesso, que provem o valor e a efi-
ciência do protesto como única fer-
ramenta oficial de recuperação de 
crédito, que demonstrem o sucesso 
do modelo da CDL-DF para vencer 
o entrave político que temos com 
essas associações. O ideal é uma 
aproximação o mais amigável possí-
vel com o presidente regional, estar 
disponível para palestras e treina-
mentos e entregar tudo detalhado.

Tem alguma recomendação especial para a 
utilização dos serviços, considerando a ex-
periência da CDL Distrito Federal?
Ana Cristina Barbosa (CDL-DF) – Sim. 
Toda forma de oportunidade de ne-
gociação entre credor e devedor 
deve ser bem-vista e bem-vinda. 
Quando pensamos em oportunizar 
a negociação das dívidas, também 
permitimos um relacionamento en-
tre as partes, afinal o objetivo é que 
esse cliente inadimplente volte a 
consumir.

Sugiro que acompanhem de perto todo o 
processo, que provem o valor e a eficiência 

do protesto como única ferramenta oficial de 
recuperação de crédito

“
” Ionara Gaioso, 

presidente do IEPTB-DF

cartórios para entender os motivos 
da devolução, entre outros.

Como tem sido a experiência com 
esse recurso extrajudicial para o rece-
bimento de dívidas não pagas às em-
presas e por que foi escolhida a opção 
pelos cartórios de protesto?
Ana Cristina Barbosa (CDL-DF) – A 
experiência tem sido agregadora 
quanto à recuperação de dívidas. 
Acreditávamos que a opção do en-
vio de títulos a protesto potenciali-
zaria nossas ações de cobrança, jun-
tamente com a negativação, por isso 
o nosso presidente na época, Vicen-
te Estevanato, foi decisivo para a as-
sinatura do convênio.

Houve algum ponto que mudou ou pre-
cisou ser revisto no processo ao longo 
desse tempo de parceria com a CDL?
Ionara Gaioso (IEPTB-DF) – Operacional-
mente, vários! Houve avanços de siste-
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Ruberval Rocha, presidente da Acisci

Os dados no Brasil
• São 17 milhões  

de pequenos negócios 

• Geram 54%  
dos empregos formais

• Representam 99% das empresas

• Empregam 8,5 vezes mais  
que grandes empresas 

• Dão o primeiro emprego a 55% 
dos jovens

• 44% da massa salarial

• 90% das novas vagas de trabalho

• Produzem 30% das riquezas 
nacionais 

Comércio local forte: 
benefícios para todos! 

Com mais emprego e dinheiro 
circulando no município, é 

possível proporcionar 
desenvolvimento aos bairros e 
qualidade de vida à população

les ficam localizados perto da 
sua casa, facilitam o seu dia 
a dia, geram empregos e 
renda, pagam impostos às 
prefeituras, contribuindo 
para o desenvolvimento do 

bairro e da cidade onde estão instalados 
e, consequentemente, aumentando a 
qualidade de vida da população local. 

Sim, estamos falando dos pequenos 
negócios, como padarias, lojas de roupas, 
salões de beleza, quitandas, entre outros, 
que foram muito afetados pela pandemia 
do novo coronavírus, tiveram de ficar de 
portas fechadas por um bom tempo e pre-
cisam de apoio para essa retomada gra-
dual do comércio e da economia.

Você sabia que eles representam 
99% das empresas do país? Pois é. São 
17 milhões de pequenos negócios no 

E

Fonte: Sebrae.

Brasil, que geram 54% dos empregos 
formais e criam 8,5 vezes mais empre-
gos que grandes empresas. Além dis-
so, eles produzem 30% das riquezas 
nacionais, segundo dados do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae).

Para ajudar a manter esse comércio 
vivo e forte, criando mais oportunida-
des nos bairros, diversas associações 
têm lançado campanhas de valoriza-
ção das empresas locais, estimulando 
a compra em lojas físicas ou mesmo 
on-line, desde que sejam de negócios 
da região, e não de grupos nacionais 
ou internacionais.

O próprio Sebrae criou o movimen-
to Compre do Pequeno, no qual ressal-
ta que são os pequenos negócios que 
dão vida aos bairros e cidades. “Quan-
do você valoriza o pequeno, você valo-
riza o seu bairro”, diz a instituição.

A Associação Comercial, Industrial e 
de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim 
(Acisci), juntamente com outros parcei-
ros, também lançou uma campanha de 
incentivo às compras no comércio lo-
cal, com o slogan: “De forma virtual ou 
presencial, compre no comércio local”. 
Segundo o presidente da instituição, 
Ruberval Rocha, o objetivo é estimular 
o associativismo.

Peça da campanha de incentivo às compras no comércio local de Cachoeiro de 
Itapemirim, organizada pela Acisci
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O comércio nas lojas físicas 
sempre terá o seu lugar 
e clientes fiéis, além da 

credibilidade que o mercado 
digital ainda não tem! 

Paulo Minto, 
sócio-diretor e fundador da

 Xmountain Comércio e Serviços Eireli

“

”

Loja física e on-line atuando em parceria

Com três lojas físicas localizadas em Venda Nova do Imigran-
te, Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, o empresário Paulo 
Minto resolveu apostar, há dois anos, nas vendas on-line para 
incrementar o seu negócio, o Xmountain Comércio e Serviços Ei-
reli, que é especializado na comercialização de bikes, acessórios 
e vestuário. Para ele, a equação ideal é a parceria entre a loja 
física e a vitrine virtual.

“O comércio nas lojas físicas sempre terá o seu lugar e clien-
tes fiéis, além da credibilidade que o mercado digital ainda não 
tem! Hoje, trabalhamos juntos no digital e nas lojas físicas, e isso 
traz muita confiança para as vendas on-line. Uma coisa completa 
a outra”, comentou Paulo, que é sócio da esposa, Elenice, e do 
filho, Bernardo, na empresa.

Segundo ele, os mercados digitais são muito eficazes e podem 
alavancar bastante as vendas, mas é preciso ter muito controle e 
atenção. A dica do empresário para quem quer começar no on-li-
ne é planejar bem aonde se quer chegar e testar os meios apro-
priados, como Facebook, Instagram, e-commerce e marketplaces 
(sítios de comércio mediados por uma empresa, em que vários 
lojistas se inscrevem e vendem seus produtos), como Mercado 
Livre e Magazine Luiza.

“Há dois anos, montamos um site próprio, e não foi uma ex-
periência muito boa nem lucrativa. O site, por si só, não gera 
vendas, tem que ser muito bem alimentado de produtos e contar 
com uma mídia gigante para se conseguir isso. Hoje, estamos 
operando no Mercado Livre com êxito, mas as taxas são sufocan-
tes e podem variar de 16% a 25%.”

Ainda de acordo com Paulo Minto, o Mercado Livre pode dar 
uma visibilidade muito boa, mas se paga por isso. “E sempre exis-
te a possibilidade de fraude ou golpe”, ressaltou, completando 
que, para ser viável, é necessário ficar atento aos produtos e às 
margens de venda e, principalmente, aonde se quer chegar no 
mercado digital.

“Com a pandemia, todas as faixas 
etárias começaram a consumir mais pela 
internet. As pessoas estão inclinadas 
a fazer suas compras de forma on-line. 
Mas, com esse crescimento do e-com-
merce, a economia local perde muito, 
tanto na arrecadação de impostos, 
como na geração de emprego e renda. 
Não conseguimos competir com gran-
des redes. O prejuízo maior é a perda de 
postos de trabalho, tendo em vista que 
o dinheiro não circula no comércio lo-
cal. Neste momento, repensar o negó-
cio é fundamental, criando formas para 
vender pelas redes sociais, sempre do 
comércio local”, disse Ruberval Rocha.

Wagner Júnior Corrêa, 
superintendente da Câmara de 

Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória

O superintendente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, 
Wagner Júnior Corrêa, ressalta que no 
Espírito Santo existe uma predisposi-
ção da população em valorizar os pro-
dutos da terra, favorecendo a própria 
localidade. “E é uma bandeira constan-
te do nosso sistema lançar campanhas 
e promover a conscientização para o 
consumo no comércio local.”
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Amunes busca fortalecer economia 
dos municípios para enfrentar o pós-pandemia

Queda nas arrecadações vai pressionar os municípios com o 
aumento de muitas demandas reprimidas

Associação dos Municí-
pios do Estado do Espíri-
to Santo (Amunes) tem 
trabalhado de forma a 
auxiliar os municípios na 
recomposição da econo-

mia local e também no equilíbrio das 
finanças públicas. A Associação firmou 
novas parcerias e também reforçou 
outras, mantendo seu papel na articu-
lação e no diálogo com instituições e 
gestões públicas no âmbito municipal, 
estadual e nacional. A aproximação de 
outras instituições também ajudou a 
promover ações que vão desde o apoio 
técnico especializado à capacitação e 
orientação a servidores.

Para o atual presidente da entidade, 
Victor Coelho, prefeito de Cachoeiro de 
Itapemirim, o cenário é desafiador. “A 
tendência é que os gestores municipais 
enfrentem muitas novas pressões após 
o fim da pandemia, já que diferentes 

A
áreas, e não só a da saúde, estão sendo 
afetadas”, prevê Coelho. 

“Na área econômica, por exem-
plo, as gestões municipais amargaram 
queda nas arrecadações diretas e nos 
repasses do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM), que, apesar da 
recomposição, ainda estão abaixo de 
igual período dos anos anteriores. A re-
dução também é observada em investi-
mentos e menor geração de emprego”, 
informa o presidente da Amunes.

Outro setor que Victor Coelho 
acredita que desafiará os gestores é a 
demanda reprimida na área da saúde. 
Segundo ele, relatório da Associação 
Brasileira de Importadores e Distribui-
dores de Produtos para Saúde (Abraidi) 
estima que durante o ano de 2020 o 
Sistema Único de Saúde (SUS) deixou 
de atender 1,1 milhão de consultas ele-
tivas. Essa demanda chegará para os 
gestores, que precisarão estar prepara-

Na área econômica, 
por exemplo, as gestões 

municipais amargaram queda 
nas arrecadações diretas e 
nos repasses do Fundo de 

Participação dos 
Municípios (FPM)

“
”Victor Coelho, 

presidente  da  Amunes e prefeito de 
Cachoeiro de Itapemirim
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dos para atender os pacientes com se-
quelas da Covid-19, além das doenças 
como depressão e ansiedade e síndro-
mes, como a do pânico, desenvolvidas 
durante a pandemia. 

“Os prefeitos também já enfrentam 
a organização da reabertura das esco-
las, tema que já vem sendo debatido 
entre Amunes, Ministério Público e Un-
dime desde 2020, com a realização de 
questionário para entender a realidade 
do município e orientações a partir do 
trabalho de retorno às aulas já realizado 
pela Secretaria de Estado da Educação 
(Sedu). Outro desafio será ampliar o 
número de vagas de creches para rece-
ber os alunos que vierem da rede priva-
da”, destaca Victor.

Para se preparar para esses desafios, 
a Associação realizou convênio de coo-
peração técnica a fim de promover ações 
e acelerar as parcerias público-privadas 
(PPPs), ampliando a participação privada 
em investimentos e estimulando o de-
senvolvimento dos municípios. A Federa-
ção das Indústrias do Estado do Espírito 
Santo (Findes) tem dado apoio técnico e 
jurídico para auxiliar as prefeituras na or-
ganização das PPPs.

INDICADORES

Ainda em parceria com a Findes, a 
Amunes participa do Fórum Capixaba 
de Petróleo e Gás e desde 2020 promo-
ve diferentes capacitações e reuniões 
com o objetivo de preparar os municí-
pios para o futuro, utilizando de recursos 
naturais. Os municípios são estimula-
dos a realizar investimentos na área de 
petróleo e gás e são orientados quanto 
a esse trabalho. Também são apresen-
tados os impactos econômico-sociais 
vigentes na geração de royalties e 
Participações Especiais destinados ao 
estado e aos municípios.

Desde o 8º Congresso Gestão das 

Cidades, em novembro de 2019, a 
Amunes mantém parceria com o Ideies 
e com a Findes no lançamento do In-
dicadores de Ambiente de Negócios 
(IAN). A ferramenta possui 39 indi-
cadores e possibilita o gestor público 
obtenha um diagnóstico detalhado do 
seu ambiente de negócios em um único 
espaço, o que facilita a priorização de 
políticas públicas e o melhor direciona-
mento dos recursos públicos disponí-
veis na sua administração. 

Nesse sentido de capacitação e 
orientação aos municípios, o presi-
dente da Amunes também destaca a 
participação do Tribunal de Contas do 
Espírito Santo (TCE-ES), que segundo 
ele atua fortemente nas atividades da 
Associação e disponibiliza capacita-
ções e apoio técnico aos servidores das 
prefeituras. Para Coelho, outro órgão 
parceiro da Amunes é a Confederação 

Nacional dos Municípios (CNM), que, 
além do assessoramento técnico aos 
municípios, assegura a atuação con-
junta na representação e na defesa das 
prerrogativas institucionais.

SEMINÁRIO 

“Entrando ainda mais nos desafios 
do pós-pandemia, a Associação de-
senvolveu, em parceria com o Sebrae, 
em dezembro de 2020, o Seminário 
de Novos Gestores, abordando todos 
esses temas com os novos prefeitos 
do Espírito Santo. Em 2021, a Associa-
ção permanece com esses exercícios 
e segue à disposição, tanto dos ges-
tores municipais quanto da população 
capixaba, para orientar e tirar dúvidas. 
O que buscamos sempre é a união de 
todos por um municipalismo forte”, de-
fende Victor.

A tendência é que os gestores 
municipais enfrentem muitas 
novas pressões após o fim da 
pandemia, já que diferentes 
áreas, e não só a da saúde, 

estão sendo afetadas

“

”

O presidente da Amunes defende a união de todas as 
cidades por um municipalismo forte
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Escritura e Registro de imóveis 
são procedimentos diferentes

Propriedade só é garantida com o registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis

Q O Registro do Imóvel
Após a assinatura da escritura (ou con-

trato), é necessário encaminhá-la ao Cartó-
rio de Registro de Imóveis competente para 
que a transferência de propriedade seja re-
gistrada na matrícula do imóvel.

Cada imóvel faz parte de uma região sob 
abrangência de atuação de um cartório espe-
cífico, e sua localização é o que determina em 
qual cartório ele deverá ser registrado.  

Atualmente, a transferência do imóvel é 
feita mediante a apresentação da escritura no 
cartório de imóveis competente, que levará o 
registro com a matrícula. O número de ma-
trícula é exclusivo de um único bem e deve 
constar toda a história do imóvel, descrição e 
dados do proprietário.

Para as compras financiadas ou parce-
ladas, essa informação constará na escritu-
ra ou contrato que serão levados a registro. 
Assim, após a quitação, o débito deverá ser 
baixado na matrícula para a comprovação 
do valor total ajustado, tornando o imóvel 
apto para transferência a terceiros.

O que é a Escritura do Imóvel
A escritura do imóvel é o documento 

público oficial que valida o acordo entre as 
partes. É elaborada no Cartório de Notas e é o 
primeiro passo após a assinatura do contrato. 
No caso de uma compra à vista, será sempre 
necessária a lavratura de uma escritura em 
um Tabelionato de Notas. Porém, no caso de 
um financiamento, o contrato emitido pelos 
bancos tem valor de escritura.

O Contrato de Financiamento
Para os casos em que o imóvel for fi-

nanciado, adquirido por meio de um con-
sórcio ou mesmo com a utilização do FGTS, 
o contrato com a instituição financeira tem 
valor de escritura. Ainda assim, para que a 
propriedade seja oficialmente transmitida, 
é preciso registrá-lo no Cartório de Registro 
de Imóveis.

uando se fala em documen-
tação imobiliária, diversas 
são as dúvidas que surgem, 
mas a principal delas é: qual 
é o documento que, de fato, 
representa o imóvel – a Es-

critura ou o Registro?
Muitas pessoas têm por hábito reconhe-

cer o contrato ou a escritura como sinônimo 
de transferência do imóvel. No entanto, a 
legislação brasileira entende esses documen-
tos como parte do processo de compra e não 
como fator final para ela.  

Para o diretor de Registro de Imóveis 
do Sinoreg-ES, André Arruda, o contrato de 
compra e venda é um acordo que obriga as 
partes a honrarem com os compromissos 
estabelecidos, enquanto a escritura oficiali-
za a transferência. “A transmissão definitiva 
da propriedade, no entanto, só é de fato 
concretizada no ato do registro da escritu-
ra no Cartório de Registro de Imóveis. Só o 
registro de imóveis na escritura concede a 
propriedade definitiva ao comprador, sen-
do imprescindível, após a lavratura, reque-
rê-lo. Caso o registro não tenha sido 
feito, você terá apenas a posse 
e o uso do imóvel, ou seja, 
estará morando em um 
imóvel que não é oficial-
mente seu”, explica.

24
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Direito de Laje assegura direito de propriedade 
a construções sobre imóveis de terceiros

Construções e “puxadinhos” 
podem ser regularizados e 

garantir propriedade 

onstruir em cima da casa de 
um familiar é um hábito co-
mum para muitos brasileiros. 
Por isso, desde 2017, com a 
publicação da Lei Federal nº 
13.465, é possível regularizar 

e titular esses imóveis. O Direito de Laje é 
uma forma de garantir que os moradores 
dos “puxadinhos” sejam, legalmente, pro-
prietários de suas construções.

O diretor de Registro de Imóveis do 
Sinoreg-ES, André Arruda, explica que o 
procedimento de regularização é feito em 
cartório e, para ser iniciado, é preciso que o 
imóvel esteja dentro das normas de constru-
ção exigidas pelo município. “O ‘puxadinho’ 
precisa estar averbado na matrícula da uni-
dade original para que seja possível fazer o 
registro da nova construção”, ressalta.

Se a casa atende a essas determina-
ções, o proprietário deve comparecer ao 
Tabelionato de Notas, levando documentos  
pessoais, como RG, CPF, certidão de ca-
samento – ou de óbito, em casos de viúvos. 
Também é preciso apresentar o número de 
inscrição na prefeitura e a certidão de ma-
trícula do imóvel com a averbação da nova 
construção.

Feito isso, o tabelião irá elaborar uma Es-
critura Pública de Instituição de Direito Real 
de Laje. O procedimento é finalizado com 
a apresentação dessa escritura no Cartório 
de Registro de Imóveis, que providenciará 
a abertura de matrícula para cada unidade 
autônoma. “Concluído o registro, a proprie-
dade passa a ter matrícula própria e pode ser 
alienada, alterada ou vendida pelos titulares. 
A partir daí, os proprietários passam, tam-
bém, a pagar impostos, como o IPTU e ou-
tros encargos municipais”, pontua Arruda.

Venda otimizada

Outro ato notarial importante para os 
proprietários e compradores de imóveis é a 

C

emissão da Certidão de Ônus Reais. O do-
cumento é utilizado para comprovar a exis-
tência ou não de débitos sobre um imóvel 
e pode ser solicitado em vários momentos, 
seja para realizar contratos de financiamen-
to, seja para elaborar escrituras.

André Arruda explica que a certidão 
contém informações de dados do imóvel 
e dos proprietários e uma classificação de 
ônus negativa ou positiva. “Quando a clas-
sificação é negativa, significa que o imóvel 

está livre para os fins que o dono desejar.”
Para emitir o documento, é preciso veri-

ficar em qual Cartório de Registro de Imóveis 
a construção está registrada, já que é nesse 
estabelecimento que estarão reunidas todas 
as informações da propriedade. A solicita-
ção é feita com a apresentação do número 
de matrícula do imóvel e o preenchimento 
de um requerimento para formalizar a soli-
citação. Outra forma de solicitar a certidão é 
pela internet, em sites especializados.
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“Contratos de gaveta” 
trazem riscos aos compradores 

Prática é comum, principalmente em imóveis financiados, 
e não assegura posse do imóvel

ocê sabe o que são “con-
tratos de gaveta”? Trata-se 
de uma prática comum em 
imóveis financiados que 
acontece quando o titular 
do imóvel passa a dívida e 

o bem para um terceiro, porém não for-
maliza a transação. Essa prática traz inse-
gurança jurídica nas negociações e pode 
acarretar prejuízos a uma das partes. 

O diretor de Registro de Imóveis do 
Sinoreg-ES, André Arruda, explica que 
o recomendado é sempre formalizar as 
operações para garantir a propriedade so-
bre o bem em questão e evitar prejuízos e 
dores de cabeça na esfera judicial. “Os 
‘contratos de gaveta’ registram a com-
pra e a venda, mas não as oficializam. 
Recebem esse nome porque vão para a 

V
mais custosas e são mais lentas.

André aponta que em caso de divór-
cios o contrato não formalizado também 
pode trazer problemas. “Se a venda não 
foi oficializada e, na hora de efetivar a 
transação, um dos ex-cônjuges desistir 
de assinar o contrato para que ele conte 
na divisão de bens, é outra dor de cabeça. 
Isso também vai demandar ação judicial 
para comprovar os pagamentos e valida-
de do contrato”, comenta.

Outro risco é em caso de dívidas que 
podem resultar na penhora do imóvel 
e exigir ação judicial para comprovar o 
novo proprietário. “Não é incomum que 
ocorram golpes em negociações não for-
malizadas, são bens vendidos duas vezes 
ou, até mesmo, pessoas que se passam 
pelos proprietários de imóveis que não os 
pertencem. Situações que podem ser evi-
tadas com a formalização dos contratos”, 
explica André. 

gaveta do comprador e do vendedor do 
imóvel, apenas como garantia em caso 
de problemas. Por isso, os cartórios têm 
um papel fundamental na oficialização do 
direito real de propriedade”, pontua.

O “contrato de gaveta” é considerado 
irregular pela maioria dos bancos e pela 
legislação. Do ponto de vista legal, a Lei 
8.004/90 obriga a transferência de um 
bem ao novo proprietário após firmar o 
contrato. Além disso, o Artigo 108 do 
Código Civil também determina que a 
escritura é indispensável para imóveis de 
valor superior a 30 vezes o salário-míni-
mo vigente no país.

Com isso, em caso de morte do pro-
prietário legal, sem a transferência do 
imóvel propriamente dita, o bem é listado 
na herança para descendentes e cônju-
ges. Para comprovar a venda do imóvel, a 
validade do contrato e seu pagamento é 
preciso mover ações judiciais, que saem 

Os contratos de gaveta 
registram a compra e 
a venda, mas não as 

oficializam. Recebem esse 
nome porque vão para a 

gaveta do comprador e do 
vendedor do imóvel, apenas 

como garantia

“

” André Arruda,
diretor de Registro de 

Imóveis do Sinoreg-ES
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Deputado Alexandre Quintino foca seu mandato 
na segurança pública e na educação 

Presidente estadual do 
PSL-ES, deputado tem 

participado ativamente de 
várias comissões

m seu primeiro mandato 
como deputado estadual, 
eleito com 23.330 votos, 
o coronel, policial militar e 
professor Alexandre Quin-
tino Moreira é formado em 

Direito e também é mestre em Sociologia 
e Direito. Nascido em Itapemirim, Sul do 
Estado, é filho de agricultor e de professora 
e vem desenvolvendo a sua atuação na As-
sembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo com destacada atuação parlamentar. 
O foco de sua atuação são o Sul do Esta-
do, a segurança pública e a educação, onde 
estão as bases que o conduziram a Assem-
bleia Legislativa em 2018.

“O mandato parlamentar é uma atri-
buição concedida ao deputado pelo voto 
do cidadão, para representá-lo, votar e 
agir em seu nome. É uma atividade co-
legiada, cuja síntese é alcançada com 
muito diálogo e respeito aos argumentos 
apresentados” destaca Quintino.

Presidente estadual do PSL-ES e 
eleito segundo-secretário da Mesa Di-
retora da Assembleia Legislativa, biê-
nio 2021-2022, o deputado se declara 
muito satisfeito com os resultados al-
cançados em quase dois anos e meio 
de mandato, desenvolvidos em grande 
parte durante a pandemia Covid-19. 
“Apresentamos inúmeras proposições 
para auxiliar no enfrentamento da 
pandemia, com projetos de reconheci-
mento de atividades essenciais de re-
levantes profissões; reconhecimento de 
auxílio-doença para os profissionais de 
saúde e da segurança pública, conta-

E

minados em decorrência da atuação na 
linha de frente do combate à Covid-19; 
autorização para utilização de Fundos 
Estaduais, compra de vacinas, multas 
para estabelecer ordem de prioridade 
e, ainda, o reconhecimento de Estado 
de Calamidade Pública aos municípios 
capixabas”, relaciona o deputado.

Com a suspensão das atividades 
presenciais da Assembleia Legislativa, 
em fevereiro de 2020, o deputado in-
forma que manteve a assiduidade e a 
participação ativa em todas as sessões 
virtuais e, posteriormente, de forma 
híbrida, promovendo debates e auxi-
liando em importantes votações junto 
aos outros 29 deputados estaduais e ao 
Governo do Estado. 

“Nos dois primeiros anos de manda-
to, atuamos ativamente nas Comissões 
Parlamentares de Agricultura, Segurança 
e Justiça e, agora, estamos presentes nas 
Comissões Parlamentares de Educação e 

Tenho orgulho de ser 
negro e honrar minhas 

raízes, abominando 
todas as formas de 

discriminação, racial, 
de gênero, social 

ou qualquer outra, 
trabalhando pela 
igualdade plena...

“

”

O coronel, policial militar e professor Alexandre Quintino Moreira 
é formado em Direito e tem mestrados em Sociologia e Direito
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Segurança, sendo vice-presidente em am-
bas”, informa Quintino. O deputado desta-
ca ainda que tem participado intensamente 
nos trabalhos das Comissões Parlamenta-
res Permanentes da Assembleia Legisla-
tiva, com destaque para os debates sobre 
o retorno de forma presencial das aulas, a 
inclusão dos professores no grupo prioritá-
rio da vacinação contra a Covid-19 e a valo-
rização desses profissionais.

Na Comissão Parlamentar de Segu-
rança, o deputado teve destacada contri-
buição na realização de audiências públi-
cas em todo o Estado e nas discussões 
sobre abuso infantil, ocorridas no final de 
2020. Na Comissão de Segurança, auxi-
liou na aprovação de todas as legislações 
que passaram pela Casa nos anos de 
2019 e 2020 e elaborou inúmeros pare-
ceres de projetos que beneficiam a po-
pulação nas áreas de educação, saúde, 
assistência social e esportes. 

Para Quintino, o maior desafio do 
mandato hoje é manter a pessoalidade 
quando se fala em distanciamento so-
cial de pessoas. “Exercitamos o manda-
to parlamentar de forma democrática, 
aberto a todos, com agendas, reuniões, 
debates presenciais e virtuais, cum-
prindo a atividade parlamentar, sem 
nenhum prejuízo durante a pandemia, 
observando estritamente o respeito às 

normas sanitárias estabelecidas pelo 
Estado do Espírito Santo, sempre com 
a utilização de máscara, álcool em gel e 
distanciamento. Tenho orgulho de ser ne-
gro e honrar minhas raízes, abominando 
todas as formas de discriminação, racial, 
de gênero, social ou qualquer outra, tra-
balhando pela igualdade plena, onde o 
respeito, a ética, a empatia e o amor ao 
próximo sejam norteadores das rela-
ções”, declara o deputado.

O mandato 
parlamentar é uma 

atribuição concedida ao 
deputado pelo voto do 

cidadão, para representá-
lo, votar e agir em seu 
nome. É uma atividade 
colegiada, cuja síntese é 

alcançada com 
muito diálogo...

“

”

Sede da Assembleia 
Legislativa do
Espírito Santo
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Casamentos seguem em alta 
no Espírito Santo em 2021

Internet e preferência dos noivos mantêm em destaque o casamento “de papel passado”

o mês de abril deste ano, 
1.566 casais oficializaram a 
união com o casamento civil. 
Um número superior ao do 
mesmo período do ano pas-
sado, quando foram registra-

dos 759 casamentos. Os dados são do Portal 
da Transparência do Registro Civil. A diretora 
de Registro Civil do Sinoreg-ES, Maria Celeste 
Pereira Pimentel, atribui o aumento à possibi-
lidade de realizar o casamento civil pela inter-
net. “O casamento formal e de ‘papel passa-
do’ continua em alta, mesmo com todas as 
mudanças culturais que avançam com mais 
velocidade a cada ano. É a opção que mais 
agrada aos casais, e a realização de parte do 
processo pela internet favorece mais ainda o 
crescimento”, informa.

 Para a formalização do casamento, o 
primeiro assunto que deve ser conversado en-
tre os nubentes é sobre o regime de bens que 
vão adotar, pois dependendo da escolha será 
preciso a elaboração de um pacto antenupcial, 
contendo as definições de partilha patrimonial 
em caso de separação ou divórcio.  

É um dos tópicos mais importantes a 
ser conversado e decidido pelo casal. São 
regras que os noivos devem escolher antes 

N
da celebração do casamento civil, para que 
seja definido como irão administrar seus 
bens durante o casamento e após, em caso 
de eventual separação ou divórcio. Existem 
cinco tipos de regimes de bens:

Comunhão parcial: é quando todos os 
bens adquiridos a título oneroso na cons-
tância do casamento serão comuns ao 
casal. Bens de herança e doações não 
integram esse patrimônio.
Comunhão universal: não existem bens 
individuais, pois acontece uma união 
dos patrimônios (incluindo-se tam-
bém dívidas e créditos), sendo cada 
um dono da metade de todos os bens, 
independentemente de já pertencerem 
a um deles desde antes do casamento 
ou de terem sido adquiridos durante a 
união, com algumas exceções de bens 
advindos de herança, doações e com 
cláusula de incomunicabilidade.
Separação total: na separação total de 
bens, cada um possui seus próprios 
bens antes e depois do casamento, que 
ficarão sempre como propriedade indi-
vidual. Para a escolha deste regime de 

bens, também é necessária a formaliza-
ção de pacto antenupcial.
Separação obrigatória: essa modalidade 
de regime de bens é bem parecida com a 
separação total de bens. No entanto, ela 
leva o nome de obrigatória porque esse re-
gime é imposto em situações específicas, 
como nos casos de casamento de pessoa 
com mais de 70 anos, por exemplo.
Participação final nos aquestos: esse re-
gime caracteriza-se pelo fato de que, no 
decorrer do casamento, são aplicadas as 
regras da separação total/convencional 
de bens. Mas, no momento do divórcio, 
serão aplicadas as normas da comunhão 
parcial de bens, partilhando-se os bens 
adquiridos onerosamente por cada um 
durante a união.  

DOCUMENTOS 
Para iniciar o processo do casamen-

to civil, os noivos devem comparecer ao 
cartório da circunscrição da residência 
de um deles. “É importante que os noivos 
compareçam ao cartório em no máximo 
60 dias e no mínimo 30 dias antes da 
cerimônia, para pedir a habilitação do ca-
samento, na qual o cartório verificará se 
ambos estão livres para se casar”, orienta 
Pimentel, diretora do Sinoreg-ES.

Os documentos para o casamento 
civil são as Identidades dos noivos; CPF 
original; certidão de nascimento origi-
nal ou cópia autenticada de ambos ex-
pedidas há menos de seis meses. 

TESTEMUNHAS 
A diretora do Sinoreg-ES explica que 

as testemunhas de um casamento no 
civil podem ser quaisquer pessoas, des-
de que maiores de 18 anos. “É preciso 
levar pelo menos duas testemunhas ao 
cartório. Não é necessário levar todos os 
padrinhos escolhidos para a celebração. 
Pode ser um dos padrinhos de casamen-
to, um irmão ou uma tia, por exemplo”, 
finaliza a diretora. 
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Já é possível casar e registrar 
um bebê pela internet

Serviços dos Cartórios de Registro Civil migraram para o digital na pandemia

á é possível requisitar 
diferentes serviços dos 
Cartórios de Registro Ci-
vil pela internet. Pedidos 
de certidões, pesquisas de 
bens e registros on-line, 

entre outros, podem ser feitos sem ne-
cessidade de sair de casa.

Pelo site www.registrocivil.org.br, é 
possível realizar pedidos de segundas 
vias de certidões. Outros atos podem 
ser feitos por videoconferência. Se-
gundo a diretora de Registro Civil de 
Pessoas Naturais do Sinoreg-ES, Maria 
Celeste Pereira Pimentel, é importante 
que o cidadão entre em contato com o 
cartório de sua preferência para avaliar 
a melhor forma de atendimento.

J Casamentos por 
videoconferência

Os casamentos podem ser feitos por 
programas e aplicativos de videoconfe-
rência e são gravados. No vídeo, eles 
praticam a solenidade de casamento e 
depois marcam horário para de fato as-
sinar os papéis. A diretora explica que 
estão sendo preparadas formas de assi-
naturas digitais para casamentos. “Logo, 
os noivos poderão também assinar di-
gitalmente, e o ato será 100% on-line”, 
comenta a diretora. 

Para os noivos que querem realizar o 
ato em cartório, é preciso agendar com o 
estabelecimento. Só eles e as testemu-
nhas devem comparecer ao local.

Registro de 
Nascimento on-line

No ano passado, foi registrado o pri-
meiro bebê cuja certidão de nascimento 
foi feita de maneira totalmente digital. 
Para essa certidão, não é preciso que os 
pais compareçam ao cartório. “No pri-
meiro registro, por exemplo, tudo foi feito 
pelo computador. O pai assinou o registro 
usando o Certificado Digital. Após o re-
gistro pronto, um colaborador do cartório 
levou a certidão de nascimento até o pai, 
que entregou a Declaração de Nascido 
Vivo – DNV (emitida pelo hospital ou 
maternidade onde a criança nasceu) ao 
colaborador do cartório para que o docu-
mento fosse devidamente arquivado em 
cartório”, conta Maria Celeste. 

Quem pretende realizar o registro de 
forma digital deve entrar em contato com 
o Cartório de Registro Civil do local do nas-
cimento ou do local de domicílio dos pais 
e informar-se sobre qual é o procedimento 
para o registro eletrônico.   
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Enteado, ex-marido e ex-mulher 
podem ser herdeiros?  

Escolher regime de bens é importante para evitar conflitos em casos de divórcio

ão é novidade que o nú-
mero de divórcios vem 
aumentando a cada ano. 
No ano passado, segundo 
dados do Sinoreg-ES, foram 
8.479 divórcios no Espírito 

Santo. Mas, apesar de os brasileiros es-
tarem se divorciando mais, eles também 
estão abertos a novos relacionamentos, 
casando-se pela segunda e até terceira 
vez: em 2020, foram 19.459 casamentos. 

N
Por esse motivo, o perfil das famílias 

passa a ter um novo modelo, agregando 
enteados – filhos do parceiro do casa-
mento anterior – e os futuros filhos da 
nova união. A questão é que em cada re-
lacionamento as questões que envolvem 
o casamento ou união estável acabam se 
tornando mais complicadas.

Segundo a diretora de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Sinoreg-ES, Maria 
Celeste Pereira Pimentel, o primeiro passo 

para não ter problemas na hora da sepa-
ração ou morte do cônjuge é escolher o 
melhor regime de bens para o casamento. 
O Código Brasileiro prevê cinco regimes de 
bens no casamento: a Comunhão Universal 
de Bens, a Comunhão Parcial de Bens, a Se-
paração Total de Bens, a Participação Final 
nos Aquestos (bens adquiridos pelo esfor-
ço comum do casal e não de um só desses 
na vigência do matrimônio), e a Separação 
Obrigatória de Bens. 

O fator afetividade

Quando o assunto é herança, normalmente várias interpretações da lei po-
dem causar diversas dúvidas e conflitos entre familiares por causa da divisão 
de bens. Maria Celeste explica que, pela lei, o enteado ou enteada não tem 
direito à herança do padrasto ou da madrasta, mas para alguns juízes já é con-
siderado(a) herdeiro(a) se for comprovado o forte vínculo afetivo entre eles.

“Atualmente é comum as pessoas se casarem e se separarem cedo, com fi-
lhos pequenos. Logo após a separação, conhecem um novo parceiro, que acaba 
assumindo os filhos do primeiro casamento como se fosse pai, e isso faz criar 
uma afetividade grande durante toda a vida da criança. Quando observamos o 
artigo 5º, inciso III,  da Lei 11.340/2006, verificamos que o afeto também pode 
ser considerado para aplicação da norma”, disse a diretora.

Ex-cônjuge não tem 
direito à herança

Outra dúvida bastante comum de quem 
se casa novamente é se o ex-cônjuge irá ter 
direito à herança em caso de falecimento. A 
diretora explica que a ex-mulher ou o ex-ma-
rido não tem direito de receber a herança se a 
sentença do divórcio já tenha sido pública e a 
partilha de bens já tenha sido feita.

“O ideal é que os casais conversem sobre 
o regime de bens antes do casamento para 
analisar os impactos em caso de separação 
ou falecimento de um dos dois”, finalizou.
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Certificado digital e-notariado permite 
assinatura de documentos pelo celular

Emissão é gratuita e pode ser solicitada em qualquer Cartório de Notas, 
em diversas cidades capixabas 

solicitação de atos notariais ao 
Tabelionato de Notas já pode 
ser feita pelo celular, com o 
certificado digital e-notariado. 
A plataforma permite a assina-
tura digital dos documentos e 

garante a autenticidade e a validade jurídica. 
Quem já tem o certificado digital no token ou 
smartcard pode também utilizar o meio digi-
tal para atos notariais. Entre os atos possíveis 
de serem realizados digitalmente estão es-
crituras, procurações, divórcio on-line, testa-
mentos, atas notariais, pedido de inventário, 
doações e autenticações digitais. 

A

Após entrar no site www.e-notariado.org.br e 
clicar na opção Cidadão ou empresa, clique 
nesta opção para mais informações sobre o 
certificado e-notariado

1º   Passo

2º   Passo

Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

Clicando na 
opção Benefícios 
para o cidadão, 
o e-notariado é 
apresentado em 
detalhes.
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O diretor de Tabelionato de Notas do 
Sinoreg-ES, Diniz Cypreste de Azevedo, explica 
que o Certificado Digital e-notariado fica insta-
lado no celular e não requer dispositivos como 
tokens ou smartcards. “A assinatura digital pode 
ser feita com a leitura biométrica do celular ou 
informando o PIN (Número de Identificação Pes-
soal) registrado no celular”, salienta. 

A solicitação do certificado é gratuita e deve 
ser feita em Cartórios de Notas credenciados. 
“O interessado deve procurar um Tabelionato de 
Notas credenciado como Autoridade Notarial e 
dirigir-se a ele com documento de identidade e 
comprovante de endereço. Feita a identificação, 
o tabelião emite o documento, que fica instalado 
no celular”, orienta o diretor de Tabelionato de 
Notas do Sinoreg-ES. 

A prática dos atos notariais eletrônicos, com 
a assinatura do Certificado Digital e-notariado, é 
regulamentada pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), no provimento CNJ 100/2020.  

No Espírito Santo, são 77 cartórios creden-
ciados. Além de toda a Grande Vitória, as ci-
dades de Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo 
Chaves, Aracruz, Atílio Vivacqua, Barra de São 
Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, 
Colatina, Conceição da Barra, Conceição do 
Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos 
Martins, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Irupi, 
Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, 
Linhares, Mantenópolis, Marechal Floriano, 
Marilândia, Muqui, Nova Venécia, Pedro Ca-
nário, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bana-
nal, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá,  
São Mateus, Santa Teresa e Vargem Alta 
possuem Tabelionatos de Notas credencia-
dos. A lista completa pode ser consultada no 
site www.e-notariado.org.br. 

3º   Passo

Aqui basta informar o estado, cidade e bairro 
para que seja mostrado o cartório mais próximo.

4º   Passo

Nesta tela é mostrado o cartório mais 
próximo do local informado
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De acordo com o diretor administrativo 
da FDV, Jorge Abikair, a parceria entre FDV 
e Sinoreg-ES é uma grande oportunidade 
para ambas as instituições

“A parceria nos ajuda a 
contribuir para a construção 
de uma comunidade jurídica 
capixaba mais qualificada 
e bem preparada para os 

desafios de um mercado em 
constante transformação” 

Jorge Abikair, 
diretor administrativo da FDV

pecto fundamental para conquistar a ascensão 
e realização profissionais”, argumenta o dire-
tor administrativo da FDV, Jorge Abikair. 

Também vale destacar a parceria que o 
Sindicato firmou com as gráficas licenciadas 
para emitirem o papel de segurança utilizado 
pelos cartórios em seus documentos oficiais, 
o que permitiu a obtenção de significativos 
descontos. 

Há 36 anos atendendo cartórios de todo o 
Brasil, com modelos personalizados e exclusi-
vos de impressos, principalmente na linha de 
segurança, como certidões, traslados, capas e 
etiquetas, a JS Gráfica tem parceria com o Sino-
reg-ES desde o ano de 2003. “A parceria sempre 
foi fundamental para nos estabelecermos no 
Estado. A credibilidade que o Sinoreg-ES repas-
sa aos seus associados é excepcional e a nossa 
melhor propaganda. Principalmente nesses dois 
anos em que o panorama do mercado e a eco-
nomia estão bastante complexos, foi essencial 
contar com esse apoio”, relata Sérgio Rodrigues 
Mendes, diretor comercial da JS Gráfica.
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ESCLARECIMENTO

Esclarecemos aos associados que a assessoria jurídica prestada pelo sindicato 
se limita às questões estritamente vinculadas aos atos delegados em si. 

O associado que tenha questões particulares, tais como direito de família, 
Imposto de Renda e mesmo reclamações trabalhistas dos empregados de suas 

serventias, deve buscar os serviços de um advogado de sua confiança.
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