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S
uperado o momento inicial, quando a maioria dos associados de-
cidiu por mudanças em nosso Sindicato, é hora de unir esforços 
para as transformações que buscamos. 

Desde o primeiro momento que assumimos juntos, eu e 
toda a diretoria e conselheiros temos trabalhado de maneira fir-

me e obstinada para uma gestão igualitária, independentemente de qual 
lado cada associado tenha se postado nas eleições.  

Infelizmente, vivemos uma pandemia que volta a assolar a todos 
de maneira severa e implacável, impondo algumas restrições e adap-
tações coletivas.

Ainda assim, já temos as primeiras boas notícias a apresentar. Entre 
elas está a contratação de um dos maiores nomes da advocacia no nosso 
Estado, o Dr. Henrique Herkenhoff, que passa a responder pelo jurídico 
do Sindicato e advogar na defesa de seus associados. Nada melhor do 
que contarmos com o apoio de um profissional reconhecidamente capaz 
que construiu uma reputação pessoal e profissional calcada na ética, na 
competência e em uma trajetória ímpar de chancela técnica nas mais 
diferentes instâncias da vida pública.

São muitas frentes já abertas e muitas mudanças sendo formula-
das, que comunicaremos nos momentos adequados. Mas outra que 
já compartilhamos com todos é este novo projeto gráfico e editorial 
da nossa revista, que passa a ser editada com o firme propósito de 
contribuir para ampliar a comunicação de todo o sistema cartorá-
rio e registral do Espírito Santo e seus inúmeros serviços prestados 
à opinião pública capixaba. Também queremos promover uma maior 
aproximação com os poderes instituídos, contando orgulhosamente, 
já a partir desta primeira edição, com representantes da advocacia, do 
Executivo, do Legislativo e do Judiciário.

Muito obrigada a todos e ótima leitura!

Novos tempos, 
novas ideias!

Editorial

Marisa de Deus Amado
Presidente

Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Sinoreg-ES passa a contar com consultoria 
e advocacia de Henrique Herkenhoff   

Um dos grandes nomes do 
Direito capixaba, Henrique 

Geaquinto Herkenhoff passa 
a responder pelo jurídico do 

Sindicato e advogar na defesa 
de seus associados 

ma das principais atribuições 
dos Cartórios é garantir segu-
rança jurídica a todos os atos 
praticados na sociedade, se-
jam eles de cunho comercial 
ou fruto das relações sociais. 

Isso sempre envolve riscos capazes de expor 
os notários e registradores a questionamentos 
judiciais, que requerem a sua defesa perante 
as cortes estabelecidas.  

Para enfrentar essa realidade e também 
para apoiar o avanço do Sinoreg-ES nas dife-
rentes frentes e iniciativas jurídicas em favor 
dos seus associados, o Sindicato contratou e 
passa a contar com o apoio de um reconhe-
cido profissional do Direito no Espírito Santo, 
Henrique Geaquinto Herkenhoff.  

Entre seus inúmeros títulos de formação, 
cargos e funções já exercidas, estão o de espe-
cialização em Direito Penal e Processual Penal; 
doutor em Direito Civil pela USP; professor de 
graduação e pós-graduação lato sensu na Ufes; 
professor da Universidade de Vila Velha, na gra-
duação em Direito e no Mestrado Profissional 
em Segurança Pública. Foi procurador de di-
versos órgãos públicos estaduais, membro do 
Ministério Público Federal em 1ª e 2ª instâncias; 
desembargador federal do TRF3 e secretário de 
Segurança Pública do Espírito Santo. 

Neste primeiro contato com os asso-
ciados por meio da revista do Sinoreg-ES,  
Henrique Herkenhoff apresenta a sua visão 
pessoal e profissional sobre o funcionamento 
do sistema cartorário no estado e no Brasil, 
seus limites e possibilidades, bem como sua 
importância e utilidade para a sociedade e os 
profissionais de Direito. 

U
O senhor tem conhecimento de que a realidade 
econômica dos Cartórios, principalmente a de-
pender do tamanho da Comarca, é bem diferente 
da crença de grande parcela da população, que 
associa a atividade cartorária a grandes lucros e 
privilégios. Como vê essa distorção e qual a sua 
opinião sobre como enfrentá-la?  

Historicamente, o Estado assume mais 
funções do que é capaz de desempenhar e des-
de a antiguidade recorre àquilo que agora esta-
mos chamando de “Parcerias Público-Privadas”. 
 Antes dos Cartórios, essa prática já era adota-
da, por exemplo, para a cobrança de impostos, 
e é mencionada na Bíblia. No Brasil, a própria 
Igreja Católica desempenhou um papel que, 
hoje, é principalmente dos registradores civis. 
Também os Cartórios Judiciais já foram provi-
dos dessa maneira e não eram uma ocupação 
particularmente rentável. O provimento vitalí-
cio e hereditário era a prática generalizada nas 
funções públicas e fazia todo sentido em uma 
época sem mobilidade social ou profissional, na 
qual praticamente não se tinha escolha além de 
seguir a profissão de seus antepassados.  

Por outro lado, a população brasileira veio 
crescendo em progressão geométrica até poucas 
décadas, assim como a dinamicidade da economia, 
o que criou um longo ciclo de valorização dos imó-
veis, por exemplo. Ora, da mesma maneira como 
um imóvel situado no que hoje é a orla de Ipane-
ma, no Rio, teve seu valor multiplicado em uma 
proporção que seria impossível prever 100 anos 
atrás, também é assim com a comissão do corretor 
e os emolumentos do registrador. Ou seja, há uma 
explicação histórica para algumas distorções que 
ainda restam aqui e ali, que chamam a atenção dos 
desavisados e alteram a percepção da realidade, da 
rentabilidade média das serventias. De qualquer 
modo, essas situações, fora da média, vêm sendo 
corrigidas de maneira sistemática, mas é preciso 
respeitar os direitos adquiridos. É importante que a 
população seja esclarecida acerca da qualidade que 
esse serviço está alcançando a custos relativamen-
te baixos, quando não gratuitamente. E não há ou-
tro caminho senão a Comunicação Social, embora, 
claro, esta não se resuma à imprensa tradicional. 

O senhor tem um currículo e uma carreira profis-
sional muito expressivos, consolidados ao longo 
de anos de estudos e atuação no mercado e na 
Academia. O que destaca dentre essas experiên-

ENTREVISTA

Henrique Herkenhoff, Marisa Amado, presidente do Sinoreg-ES, e 
Alexandre Cola, diretor de Protesto de Títulos do Sinoreg-ES
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Como o senhor avalia a relação entre os advoga-
dos e os Cartórios e como ela e o uso dos serviços 
podem ser aprimorados?  

Os advogados brasileiros (e a população) 
utilizam os Cartórios muito menos do que de-
veriam. Testamentos e pactos antenupciais 
evitam muitos problemas, mas raros são os 
que recorrem a esses institutos já consagra-
dos. Os Cartórios também oferecem inúme-
ros serviços de produção de prova sobre fatos 
ocorridos na internet, por exemplo, além de 
soluções rápidas, ágeis e econômicas para 
questões com baixa litigiosidade, contribuindo 
reflexamente para desafogar o Judiciário e au-
mentar a segurança jurídica de seus clientes. 
Por outro lado, é função dos Cartórios, por isso 
mesmo, serem exigentes quanto a tudo que 
possa representar um risco para o usuário, e o 
advogado deve compreender isso como parte 
do serviço prestado, não como embaraço. É 
interessante estreitar as relações com a OAB 
e principalmente com os jovens advogados, 
que talvez sejam os que mais teriam a ganhar 
ao conhecer melhor as potencialidades (e as 
limitações) dos Cartórios.

Como os associados do Sinoreg-ES podem con-
tribuir para uma prestação de serviços que aten-
da às necessidades de todos?  

É fundamental que cada associado comuni-
que imediatamente qualquer notificação, intima-
ção ou ato de comunicação semelhante, certifi-
cando-se, também, de que ela foi efetivamente 
recebida e processada e de que a preparação 
de sua defesa foi iniciada. E, claro, deve o mais 
rapidamente possível levantar todas as informa-
ções e documentos necessários, mantendo uma 
comunicação direta com o escritório. É extrema-
mente importante reservar todo o prazo possível 
para o preparo e apresentação da defesa. É nos-
sa prática estreitar o contato, conhecer sempre 
melhor cada cliente, pois o trabalho do advogado 
não é impessoal.

cias como as maiores contribuições ao profissio-
nal e ao cidadão Henrique Herkenhoff?   

Olha, não aparece no meu Lattes, porque 
não é título acadêmico, mas comecei a traba-
lhar no mundo do Direito como funcionário 
da Justiça Federal. Servi como motorista da 
Doutora Virgínia Procópio, fui “porteiro de 
auditório” do Doutor José Neves e aprendi 
muito ali. Também gosto de ressaltar o quan-
to ganhei com o serviço militar e a severidade 
do Sargento Barreto, 
a despeito de haver 
atrasado em um ano a 
minha formatura. Logo 
em seguida, quase 30 
anos atrás, fiz uma  
pós-graduação em que 
fui aluno de alguns pro-
fissionais muito pro-
missores que assinam 
o meu histórico escolar: 
Cármen Lúcia e Eros 
Roberto Grau; Bandeira 
de Mello já não era um 
ilustre desconhecido 
naquela época. Todos 
os que fizeram aquele 
curso tiveram muito êxito profissional. E tive 
a sorte de ser adotado, no início da carreira, 
por Milton Murad e Miguel Depes Tallon. Para 
além da minha família e meus amigos, tem 
uma lista enorme de pessoas e instituições, 
especialmente professores, a quem devo gra-
tidão pela minha formação. 

No nosso Estado, 64 dos 78 municípios têm 
menos de 40 mil habitantes, o que reduz muito 
o faturamento dos Cartórios nesses municípios 
e a viabilidade econômica deles, já que contam 
apenas com as suas receitas próprias para cus-
tear todos as despesas de operação. Para agra-
var, a carga tributária para todos os Cartórios, 
somente em taxas a serem repassadas para ou-
tros órgãos públicos, é em torno de 30 a 35% ao 
mês, somadas ao ISS, além do Imposto de Renda, 
que pode chegar a 27,5% ao mês. Diante desse 
quadro, quais as maiores vantagens de contar 
com a defesa administrativa ou judicial, em que 
associados sejam demandados em função da ati-
vidade notarial ou registral? 

Muitas categorias profissionais ficam ex-
postas a elevados riscos jurídicos, que podem 
ser difíceis de suportar sozinhas. Por outro 
lado, sustentar a legalidade de condutas isola-
das é indispensável para a defesa da categoria 
como um todo; se não houver proteção recí-
proca, o rebanho perece. Como no velho dita-
do, “catitu fora do bando é janta de onça”. Por 
isso mesmo, nos EUA há instituições dedica-
das exclusivamente a prover a defesa técnica, 
por exemplo, de policiais acusados de algu-

ma irregularidade no exercício de suas atribuições, 
enquanto os sindicatos cuidam apenas de interes-
ses remuneratórios coletivos. No Brasil, sindicatos 
e associações profissionais geralmente acabam as-
sumindo a função de assistência jurídica, mas é um 
equívoco pensar que ela é cabível apenas quando 
o sindicalizado é o demandante. Esses riscos jurí-
dicos podem ser particularmente agravados, por 
exemplo, pelo fato de uma categoria ser conside-
rada economicamente privilegiada.  

Ainda tomando os 
EUA como exemplo, a 
indústria de danos mo-
rais por supostos erros 
médicos obrigou esses 
profissionais a pagar 
seguros de responsa-
bilidade civil cada vez 
maiores, cujos custos 
são repassados aos 
seus honorários, tor-
nando os serviços de 
saúde inacessíveis à 
maior parte da popu-
lação, mesmo àqueles 
que dispõem de planos, 
além de inviabilizar a 

assistência pública. O principal, no entanto, é 
que, no médio prazo, isso permitirá não ape-
nas a especialização dessa defesa técnica, 
como também a criação de uma via de mão 
dupla, ao permitir, por exemplo, a rápida disse-
minação de alertas quanto a riscos, isto é, uma 
orientação preventiva e sistemática. 

O sistema do notariado latino é uma referência 
mundial e presente em 87 países que respondem 
por 60% do PIB mundial, entre eles Alemanha, Itá-
lia, França, Espanha e Japão. Ainda assim, existem 
muito preconceito e desinformação, associando os 
Cartórios no formato adotado pelo Brasil ao atraso 
e sinônimo de burocracia, e não ao fato de os Cartó-
rios, nesse formato, estarem praticamente ligados 
ao sistema jurídico civil law adotado por esses pa-
íses, onde a fonte do Direito é a lei escrita e codifi-
cada, e não os costumes e a jurisprudência, como 
nos países que adotam a common law, e por isso 
possuem um outro formato. O senhor acha que 
em algum momento essa desinformação pode 
pesar contra o associado do Sinoreg-ES, durante 
um processo judicial ou administrativo?  

Essa desinformação pode pesar, em um 
primeiro momento, influenciando a própria de-
cisão do usuário de fazer reclamações ou mo-
ver ações judiciais (e, claro, de usar ou não os 
serviços disponibilizados). Além disso, claro, os 
magistrados e membros do Ministério Público, 
embora geralmente conheçam melhor a reali-
dade, não estão inteiramente a salvo de se dei-
xar levar por preconceitos. Evitar prejulgamen-
tos acaba sendo parte do trabalho do advogado. 

O provimento 
vitalício e hereditário era 

a prática generalizada nas 
funções públicas e fazia 
todo sentido em uma 
época sem mobilidade 

social ou 
profissional

“

”
Por outro lado,  

é função dos Cartórios, 
por isso mesmo, serem 

exigentes quanto a tudo 
que possa representar um 

risco para o usuário

“

”
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Protesto de títulos é aliado da 
economia e gratuito para o credor   

Conheça as inúmeras diferenças entre o protesto e a mera negativação

té 70% dos títulos encaminha-
dos aos Cartórios de Protesto 
são quitados em no máximo 
três dias úteis após o ingres-
so nesses estabelecimentos, 
antes do registro definitivo 

do protesto. Isso acontece, principalmente, 
porque a quase totalidade dos devedores são 
intimados pessoalmente por um funcionário 
ou preposto dos Cartórios de Protesto, já que 
estes estão presentes em todas as comarcas 
capixabas. Com esse procedimento, o devedor 
tem a oportunidade de quitar a dívida, antes 
que o protesto seja registrado e seu nome 
fique “sujo” na praça. Do outro lado, o cre-
dor tem a chance de receber rapidamente 
seu ativo, sem gastar um único centavo para 
a cobrança, porque o serviço do Cartório de 
Protesto é de graça para o credor.   

“Somente quando o devedor não paga o 

A
boleto do Cartório, entregue com a intima-
ção, que a dívida é protestada, interrompen-
do a prescrição dos títulos de crédito ainda 
não prescritos, como duplicatas, cheques e 
notas promissórias. Ou seja, o prazo prescri-
cional para o credor ajuizar a ação de exe-
cução volta a contar do início, do zero, além 
do que o devedor passa a ter muita dificul-
dade em realizar empréstimos e fazer com-
pras parceladas, entre outras implicações do 
protesto do seu nome ou de sua empresa”, 
explica Alexandre Cola, diretor de Protesto 
de Títulos do Sinoreg-ES.  

Para mais detalhes dessa operação, que se 
tornou uma grande aliada dos credores, sejam 
pessoas físicas, sejam jurídicas, na cobrança e 
recebimento de dívidas assumidas e não quita-
das, Alexandre Cola disseca o tema e todas as 
considerações necessárias para um maior enten-
dimento e uso do protesto de títulos. 

Por que o senhor defende que até mesmo os  
devedores lucram quando os credores enviam 
suas dívidas para os Cartórios de Protesto, inclu-
sive os municípios, quando enviam as certidões 
de dívida ativa dos contribuintes? 

 O devedor quando quita a dívida em 
Cartório é beneficiado, pois foi intimado a 
pagar antes de ter seu nome exposto numa 
negativação na Serasa e no SPC, ao mesmo 
tempo em que o próprio devedor terá uma 
grande economia, pois a ação de execução 
não será mais aberta pelo credor.  E todos 
nós sabemos que o custo para se defender 
na Justiça, por anos que uma execução 
demora, é infinitamente maior que meras 
custas de Cartório de Protesto. Além dis-
so, desafoga o Poder Judiciário, provocando 

ENTREVISTA

Alexandre Cola, diretor de Protesto de 
Títulos do Sinoreg-ES
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enorme economia para estados e União, e 
oportunizando que o Judiciário possa julgar 
casos bem mais complexos e urgentes. 

Quando um município utiliza o Cartório 
de Protesto de sua comarca para receber 
a inadimplência do contribuinte, ele está, 
a um só tempo, promovendo a igualdade 
tributária, tratando todos os contribuintes 
da mesma forma, acelerando infinitamente 
o recebimento daquela dívida para ter di-
nheiro para gerir o município, desafogando 
o Judiciário e promovendo economia para 
o bolso do próprio devedor. Isso porque as 
taxas de Cartório de Protesto são infinita-
mente menores do que o quanto esse deve-
dor gastaria para se defender, durante anos, 
num processo de execução judicial daquela 
certidão de dívida ativa.      

Muitos associam os serviços de Cartório a buro-
cracia, trânsito constante de papéis e outras for-
malidades. Como funciona o protesto? 

O protesto funciona sem nenhuma buro-
cracia e sem nenhuma necessidade de trân-
sito de papel. Há três formas de você enviar 
uma dívida a protesto: se você tem uma car-
teira de cobrança bancária, basta dar a ordem 
de protesto ao gerente de seu banco e então 

esses títulos serão enviados ao Cartório de 
Protesto automaticamente. A segunda for-
ma é enviar tudo eletronicamente, utilizan-
do o nosso site protestogratuito-es.com.br 
e, nele, basta clicar na aba “quero ser con-
veniado” e fazer um convênio conosco, to-
talmente gratuito.  

No nosso site há também a consulta 
gratuita de qualquer CPF ou CNPJ, para ver 
quem está protestado, tanto no Estado do 
Espírito Santo quanto no Brasil inteiro. Por 
fim, a terceira forma é procurar o Cartório 
de Protesto do seu município, onde então 
você terá a possibilidade de enviar por 
e-mail, e, nesse caso, desde que assinado 
com o seu certificado digital. Portanto, não 
há trânsito de papel. Hoje, a única forma de 
se transitar papel é se você quiser levar a 
papelada pessoalmente no Cartório. 

E para cancelar o protesto, há trânsito de papel? 
Não. Hoje, se a empresa tem um convê-

nio conosco, dentro do convênio, após rece-
ber a dívida, ela marca qual dívida recebeu 
e o próprio sistema gera a carta de anuên-
cia automática e encaminha para o Cartó-
rio onde foi protestada a dívida. Se o credor 
não tem convênio e protestou via banco ou 

O protesto de  
títulos é feito por um 
Tabelião de Protesto 
e há uma lei federal 
que regulamenta os 

procedimentos para o 
protesto (Lei Federal 
nº 9.492/97). Além 

disso, quando um título 
é protestado ele fica 

registrado no Cartório 
até a quitação da 

dívida e seu respectivo 
cancelamento.

Já a negativação é feita 
por empresas privadas, 

não há nenhuma lei 
específica e após 5 anos 

de negativação  o nome é 
retirado da lista, mesmo se 

a dívida não for paga

“

”
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diretamente no Cartório, basta ele ir ao site 
cenprotnacional.org.br e lá entrar com seu 
usuário e senha e marcar qual dívida recebeu. 
O próprio sistema vai gerar a carta de anu-
ência e enviar para o Cartório. Mas, se o cre-
dor preferir, pode trabalhar no sistema antigo 
e ele mesmo digitar uma carta de anuência, 
conferir firma em Cartório e entregar ao de-
vedor; ou entregar o instrumento de protesto 
original ao devedor.  

Diferentemente da negativação do nome, o pro-
testo em Cartório oficializa a inadimplência do 
devedor e é necessário para a empresa em caso 
de ação judicial de execução futura. Pode esclare-
cer por que funciona assim? 

A Lei Federal nº 5474/68 (Lei das Du-
plicatas) determina que as duplicatas sem 
aceite (assinatura do devedor no corpo da 
própria duplicata física) só podem ser exe-
cutadas na Justiça se protestadas anterior-
mente. Há décadas a prática comercial é o 
envio apenas da Nota Fiscal junto à merca-
doria, para o devedor assinar o recebimen-
to da mercadoria no canhoto da Nota Fis-
cal e devolver esse canhoto assinado para 
o credor ter provas do 
envio e recebimento da 
mercadoria, e isso não 
é o aceite da duplicata. 
Além disso, por outro 
lado, a duplicata física 
caiu em desuso há dé-
cadas, pois a própria lei 
permite sua existência 
via “indicação”, ou seja, 
sem ter circulado fisica-
mente, e isso faz com 
que a quase totalidade 
das duplicatas seja por 
indicação, sem circu-
lação física e portanto 
sem aceite e, por isso, 
antes de serem executadas na Justiça, ne-
cessitam ser protestadas por determinação 
do inciso II do Artigo 15 da Lei Federal nº 
5474/68 para a sua posterior execução. 
Sem protestar, não pode executar.  

Qual a importância da duplicata nas relações co-
merciais? 

O Artigo 2º da Lei Federal nª 5474/68 
determina que a duplicata é o único título de 
crédito que a lei permite documentar a com-
pra e venda mercantil entre partes domicilia-
das no território brasileiro com prazo total de 
pagamento não inferior a 30 dias, podendo 
ser emitida também nos prazos totais de pa-
gamento inferiores a 30 dias.   

Então, como nem todos que praticam 
o comércio conhecem todas as leis a res-
peito de sua atividade, provavelmente 
existam, principalmente no comércio va-
rejista, muita compra e venda mercantil a 
prazo e muita prestação de serviço a pra-
zo, em que o credor tem uma dívida ven-
cida, mas não sabe ter a seu favor para 
protestar de graça uma duplicata “por 
indicação”, que é aquela que não circulou 
fisicamente, mas é um direito do credor.  

Quais são as outras dife-
renças, que muitas vezes 
os credores não perce-
bem, entre protestar e 
negativar sem protesto 
uma dívida vencida? 

Na negativação 
direta, sem protes-
to, a informação da 
dívida vencida é 
enviada à Serasa ou 
ao SPC pela própria 
empresa, por um es-
critório de cobrança 
ou por uma insti-
tuição financeira, e 

todos esses estão junto à empresa, tentan-
do receber aquela dívida, de forma parcial e 
sem o contraditório do devedor.  

Por outro lado, quando essa dívida é 
enviada ao Cartório de Protesto e é pro-
testada porque o devedor não pagou após 
ser intimado pelo Cartório, quem envia a 
informação de protesto à Serasa e ao SPC 
é o Cartório de Protesto, que representa o 
Estado e é imparcial quanto a essa dívida e 
que, antes de protestar, intimou o devedor, 
quase sempre pessoalmente, promovendo 
assim o contraditório extrajudicial da dívida, 
oportunizando a defesa do devedor caso ele 
conteste a dívida. O devedor pode sustar o 
protesto por meio de liminar judicial, até o 

Isso torna a  informação do protesto 
muito mais segura do que a mera 

negativação direta e esse é um dos motivos 
pelo qual os devedores se esforçam bastante 

para pagar a dívida dentro do prazo no 
Cartório para ela não ser protestada  

“

”
vencimento do boleto da dívida que ele re-
cebe junto à intimação do Cartório, e nesse 
caso o protesto não será registrado. Portan-
to, o devedor pode se defender por exemplo 
de duplicatas frias, inexistentes. 

Então, quando um banco ou uma empresa 
está consultando a Serasa ou o SPC e verifi-
ca que a pessoa, física ou jurídica, com quem 
pretende fazer negócio tem protesto regis-
trado em seu CPF ou CNPJ, sabe que aquele 
devedor foi intimado pelo Cartório e não con-
testou a dívida, não se opôs a ela. Isso torna a 
informação do protesto muito mais segura do 
que a mera negativação direta e esse é um dos 
motivos pelo qual os devedores se esforçam 
bastante para pagar a dívida dentro do prazo 
no Cartório para ela não ser protestada. 

O Cartório de Protesto cobra do credor algum 
valor para informar as dívidas protestadas aos 
órgãos de proteção ao crédito? 

Não há nenhuma cobrança ao credor, ne-
nhuma taxa, nenhum valor, nem para a manu-
tenção da informação de protesto.

Quais títulos e documentos de dívidas podem ser 
protestados? 

Diversos. Por exemplo: cheques, dupli-
catas, notas promissórias, letras de câmbio, 
contratos de aluguel, cotas de condomínio, 
contratos de câmbio, honorários advocatícios, 
contratos diversos, sentença judicial, Certidão 
de Dívida Ativa (CDA), etc.   

Há algum caso em que o credor paga para reali-
zar o protesto de uma dívida? 

Não. A única hipótese em que o credor 
paga é se após enviar a dívida a protesto ele 
desistir do serviço do protesto e pedir a reti-
rada do título de Cartório, antes de o protesto 
ser registrado após os três dias úteis seguintes 
ao ingresso do título. Não desistindo do servi-
ço, o credor não vai pagar nada, mesmo que a 
dívida seja ao final protestada.   

Quando um banco ou uma 
empresa está consultando a 

Serasa ou o SPC e verifica que 
a pessoa, física ou jurídica, com 

quem pretende fazer negócio tem 
protesto registrado em seu CPF 

ou CNPJ, sabe que aquele devedor 
foi intimado pelo Cartório e não 

contestou a dívida

“

”
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Por que protestar títulos e fazer o divórcio, 
o inventário e o usucapião nos Cartórios?
Confira as opiniões de dois experientes advogados, grandes usuários dos serviços cartorários, que 

acreditam que o futuro da advocacia passa pela via extrajudicial 

o momento em que há uma 
renovação do projeto edito-
rial da revista, criamos esta 
seção para dar continuidade 
e alargar ainda mais a rela-
ção do sistema cartorário 

do Espírito Santo com toda a população e, 
em especial, com os advogados, já que são 
eles os grandes agentes responsáveis pelo 
incentivo à conciliação e ao tratamento 
extrajudicial por meio dos Cartórios, o que 
beneficia a todos. 

Confira o que pensam a respeito o Dr. 
Ítalo Scaramussa Luz, advogado especialista 
em Direito Societário pela FGV, sócio-fun-
dador do escritório Scaramussa & Pandolfi, 
presidente da 17ª Subseção da OAB/ES; e a 
Dra. Mayara Borges Pereira, especialista em 
Direito das Famílias e Sucessões, Direito Ci-
vil e Processo Civil, secretária-geral da 17ª 
Subseção da OAB/ES e membro da Comis-
são de Direito Imobiliário, Notarial e Regis-
tral da 17ª Subseção da OAB/ES. 

N

Quais os serviços que mais utilizam nos Car-
tórios, como alternativa ao processo judicial, 
e quais são as principais vantagens dessa utiliza-
ção, para o cidadão e para os advogados?  

ÍTALO» Em primeiro lugar, é preciso 
destacar que judicializar hoje é sempre um 
caminho mais caro e com um tempo de tra-
mitação e resolução muito maior. E quanto 
mais demorado, maior o custo do processo 
e  das condenações, por conta das corre-
ções, dos juros, dos honorários e de outros 
custos. As soluções alternativas, como a via 
extrajudicial e conciliatória, que vem cada 
vez mais ganhando força, com a mediação 
e também a arbitragem, oferecem soluções 
de maior eficiência.  Isso precisa sempre ser 
considerado, tanto pelo cidadão, que busca 
comumente a via judicial, quanto pelos profis-
sionais do Direito. Hoje, as maiores demandas 

para a utilização dos serviços cartorários como 
meio extrajudicial são os inventários, divórcios 
e usucapião, sempre com muita variação entre 
os municípios, de acordo com a realidade de 
cada um deles.  

MAYARA» Hoje a advocacia extrajudicial 
é a grande promessa para os advogados e eu 
particularmente advogo muito no meio ex-
trajudicial. Inventários, divórcios e usucapião 
são os três serviços que mais utilizo pela via 
extrajudicial e sempre com soluções mui-
to mais rápidas. As atas notariais também, 
como meio de provas, vêm sendo cada vez 
mais utilizadas nos processos judiciais. Hoje, 
até mesmo uma conversa por WhatsApp 
pode servir como meio de prova para se 
obter uma liminar. E, nesses casos, uma ata 
notarial é um ato com fé pública e pode ser 
integrada a um processo.  

Para esses e outros serviços, quais são as principais 
vantagens para o cidadão na utilização dos Cartórios?  

ÍTALO»  Além dos prazos e custos meno-
res, como citados antes, uma maior utilização 
dos serviços cartorários acaba também fa-
vorecendo uma maior diluição dos custos da 
estrutura e possibilitando uma redução ain-
da maior nos custos para os usuários. Nesse 
sentido, uma decisão recente que favorece os 
advogados, empresas e todos os cidadãos foi a 
evolução da legislação que trata do protesto de 
títulos, que levou à extinção das custas iniciais 
dos protestos para os credores. Isso fomenta 
a cobrança e para os advogados também foi 
uma evolução, porque a OAB, recentemente, 
reformulou seu entendimento para permitir 
que os contratos de honorários também pos-
sam ser protestados. Isso traz segurança e 
mais efetividade nos recebimentos. Por isso, 

O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS

Mayara Borges, Ítalo Scaramussa e Marisa Amado, 
ao final da entrevista na sede do Sinoreg-ES
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E quais as vantagens para os advogados?  
ÍTALO» O sistema notarial e registral tam-

bém facilita muito o dia a dia do trabalho do 
advogado. Já contamos com sistemas de con-
sultas de bens e imóveis interligados, o que 
permite pesquisar bens de devedores no país 
inteiro, fazer prenotação de penhora e indispo-
nibilidade, sem precisar sair do escritório. Um 
serviço que muitos advogados ainda não utili-
zam por desconhecimento e, por isso, merece 
uma maior divulgação. Na Serra, nós fomos 
pioneiros no sentido de criar uma comissão 
específica para o Direito Notarial e Registral, 
justamente para encurtar essa distância da 
advocacia com os registradores e notários, di-
vulgando os diferentes procedimentos e suas 
vantagens para os advogados e para os cida-
dãos. Em muitos casos, foi possível inclusive 
contribuir para o aprimoramento de vários 
procedimentos. Essa troca de informações e 
experiências precisa ser uma constante, entre 
os Cartórios, a advocacia e o Judiciário, que 
atua como o órgão regulamentador.  

MAYARA» São muitas as vantagens para 
os advogados, que precisam buscar essas 
informações após a sua formação, já que os 
serviços notariais e registrais não são apresen-
tados na faculdade em qualquer uma das dis-
ciplinas curriculares. O advogado sempre sai 
da faculdade com a formação para o litígio e o 
processo judicial. Por isso, ainda há muito des-
conhecimento sobre a atuação dos advogados 
nas vias extrajudiciais, por meio dos serviços 
notariais e registrais. 

A Lei Federal nº 11.441, de janeiro de 2007, possi-
bilitou que o inventário, a partilha e o divórcio con-
sensual possam ser realizados nos Cartórios. Sem 
essa lei, como estaria a Justiça hoje, 14 anos depois, 
considerando o volume de processos judiciais e a 
necessidade de se buscar maior celeridade?   

ÍTALO» Eu entendo que sem ela a situação 
hoje estaria muito pior, mas a lei não foi sufi-
ciente para sanar o problema da morosidade 
da Justiça. Veja que o número de demandas 
aumenta exponencialmente a cada ano e o Ju-
diciário não se preparou para isso, não promo-
veu a evolução, os investimentos necessários, 
sobretudo no que diz respeito à digitalização 
dos processos, que já facilitaria muito. Mas 
ainda é preciso avançar em infraestrutura, 
contratação e qualificação de pessoal. O Judi-
ciário precisa se profissionalizar do ponto de 
vista administrativo. A lei foi um alento e, di-
ferentemente do que se costuma dizer, que al-
gumas leis não pegam, essa foi uma lei que pe-
gou. Os profissionais do Direito e os Cartórios 
têm utilizado muito bem e dado à legislação a 
finalidade que justificou a sua criação. Mas, in-
felizmente, essa não é a única saída para a so-
lução do acúmulo de processos e morosidade 
do Judiciário. Tem uma reforma profunda que 
ainda precisa ser feita. E a pandemia expôs isso 
de maneira muito evidente no Espírito Santo. 
A necessidade de movimentar os processos, 
em contraponto ao distanciamento social e ao 
fechamento das unidades judiciárias, mostrou 
que ficou praticamente inviável trabalhar na 
Justiça comum, onde prevalece ainda o maior 
número de processos físicos. De outro lado, na 
Justiça Federal e do Trabalho, onde tudo já é 
digitalizado, os advogados puderam continuar 
trabalhando, sem maiores prejuízos.  

 MAYARA»  Dentro da seara principalmen-
te dos processos que envolvem as questões 
familiares, com certeza agilizou muito e re-
duziu enormemente o número de processos 
pela via judiciária. Apesar de, em alguns casos, 
poder custar mais, o tempo que se ganha nos 
processos extrajudiciais é extremamente van-
tajoso para todos os envolvidos. O ganho de 
tempo é muito grande. 

os protestos de títulos tendem a ser muito 
mais utilizados, com vantagens para credores 
e devedores, como acontece também com os 
outros serviços.  

No caso dos divórcios realizados por meio 
dos Cartórios, é possível também reduzir em 
muito os custos de avaliação de bens para fins 
de partilha. Fazer isso judicialmente é muito cus-
toso e demorado, prejudicando ambas as partes. 
Muitas vezes os bens chegam ao fim do inventá-
rio valendo nada, depois de décadas de litígio, às 
vezes deixando dívidas. Por isso, os advogados 
nesses casos devem sempre atuar como pacifi-
cadores, sempre que possível recomendando a 
via consensual e extrajudicial. 

MAYARA» No Judiciário os processos são 
extremamente alongados, e tempo é dinheiro. 
Um processo de usucapião, por exemplo, pode 
levar mais de sete anos, enquanto no extraju-
dicial pode ser resolvido em, no máximo, um 
ano e meio, em muitas situações. No caso de 
divórcios que não envolvam partilha de bens 
ou filhos menores, é possível uma conclusão 
em até 15 dias.  

  

Veja que o número de demandas aumenta exponencialmente a 
cada ano e o Judiciário não se preparou para isso, não promoveu a 

evolução, os investimentos necessários, sobretudo no que diz respeito 
à digitalização dos processos, que já facilitaria muito. Mas ainda 

é preciso avançar em infraestrutura, contratação e qualificação de 
pessoal. O Judiciário precisa se profissionalizar do  

ponto de vista administrativo.

“

”Ítalo Scaramussa Luz
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Acreditam também que a realização desses ser-
viços via Cartórios gera uma grande economia 
na manutenção do Poder Judiciário pelo cidadão, já 
que reduz o número de processos judiciais, como 
acontece também quando os municípios levam 
as certidões de dívida ativa a protesto, para ter ce-
leridade no seu recebimento, e, com isso, desafo-
gam substancialmente o Poder Judiciário?   

ÍTALO» Sem dúvida que sim. A própria 
evolução da lei de regulamentação do pro-
testo de títulos possibilitou isso. Tornou-se 
mais barato e mais vantajoso você protestar 
do que executar judicialmente. Em relação 
aos municípios, existem processos de exe-
cução fiscal de R$ 100 ou R$ 200 que não 
pagam os custos da tramitação do proces-
so judicial. E às vezes as procuradorias dos 
municípios são obrigadas a ajuizar essas de-
mandas de dívidas, sob pena de responsabi-
lidade. Mas isso é uma coisa que na prática 
é impensável. Só o simples ato de ajuizar já 
custa mais ao erário do que o próprio rece-
bimento. Muitos já defendem a desjudiciali-
zação das execuções fiscais.

 MAYARA»  Também vejo dessa maneira e 
sem dúvida que foi uma grande evolução. Tudo 
o que puder ser feito para alargar a via extra-
judicial é primordial para a sociedade e para o 
Judiciário, com ganhos para todos. 

Quanto ao usucapião nos Cartórios, acreditam 
que em breve será alcançada a mesma utiliza-
ção prática que temos hoje no inventário, divór-
cio e partilha? Por quê?   

ÍTALO» É preciso ainda uniformizar os pro-
cedimentos entre todos os Cartórios. Senão a 
burocracia vai vencer e traz junto a morosida-
de. Outro ponto importante a se avançar são 
as prerrogativas dos advogados, que estão 

participando ativamente da condução desses 
processos extrajudiciais e suas fases de tra-
mitação, como a observância da intimação. A 
intimação é um ato formal e traz repercussões, 
caso não atendida no prazo. Por isso, é preciso 
respeitar as formas de intimação e de divul-
gação dos atos, que devem obrigatoriamente 
acontecer por e-mail. Feito isso, certamente 
que poderá aumentar e muito.

 MAYARA»   Eu torço muito. Mas para que 
isso aconteça precisamos que todos, advoga-
dos, tabeliões e registradores, entendam bem 
qual foi a intenção do provimento e da lei, que é  
realmente desburocratizar, para que o usucapião 
extrajudicial não caia em desuso. Vem dando 
muito certo, acho que todos estão se esforçan-
do, mas acredito que cabe um esforço maior, 
para que se alcance o que todos esperam. Para 
isso, é fundamental a união de todas as partes 
para que se tente junto à Corregedoria do Estado 
um provimento que unifique os procedimentos. 
São Paulo, Minas Gerais e muitos outros estados 
já contam com esse provimento, além do provi-
mento do CNJ.  

A interação entre as diferentes entidades nota-
riais 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? 

ÍTALO»  Essa proximidade entre a OAB e os 
Cartórios têm de existir sempre, nos níveis do 
conselho federal, seccionais e subseções. Com 
isso, os procedimentos serão sempre mais co-
nhecidos e possibilitará a evolução contínua dos 
sistemas. Essa é uma prática que já existe e pre-
cisamos fomentar ainda mais. A Marisa de Deus 
Amado, agora nova presidente do Sinoreg-ES, 
foi precursora conosco na Serra, logo que surgi-

ram os inventários em Cartório, auxiliando de-
mais a advocacia do Estado inteiro com palestras 
de esclarecimento. Começou na Serra, com mais de 
80 pessoas no primeiro encontro, com lotação máxi-
ma. Dois meses depois já estava fazendo a segunda, e 
isso foi se espalhando para as subseções. Isso trouxe 
conhecimento para os advogados e incentivou muito 
o uso do serviço para esse procedimento. Por isso, é 
importantíssimo fomentarmos a continuidade dessa 
aproximação. E o Sinoreg-ES tem papel fundamental 
nesse esforço, como entidade de classe, o que per-
mite uma conversa mais colegiada e coletiva. 

 MAYARA»  Sou uma defensora dos Car-
tórios e da advocacia extrajudicial. Penso que 
nosso futuro é este. A dor de cabeça é menor, 
a burocracia é menor, o trato com os tabeliões é 
infinitamente mais facilitado. Somos muito bem 
tratados em todos os Cartórios e a advocacia é 
sempre muito respeitada. A proximidade é sem-
pre muito maior. Mas falta ainda uma condição 
de extrema importância no dia a dia do traba-
lho dos advogados: o atendimento prioritário 
em todos os Cartórios. E isso já acontece nos 
Cartórios Judiciais, em razão de um acordo fir-
mado entre a OAB, CNJ e Tribunal de Justiça. 
Não é um privilégio que pleiteamos, mas sim 
uma condição essencial para que o advoga-
do possa exercer o seu papel com mais efici-
ência em benefício do cidadão.

Penso que nosso futuro é este. A dor de cabeça é menor, a 
burocracia é menor, o trato com os tabeliões é infinitamente 

mais facilitado. Somos muito bem tratados em todos os 
Cartórios e a advocacia é sempre muito respeitada. A 

proximidade é sempre muito maior. Mas falta ainda uma 
condição de extrema importância no dia a dia do trabalho dos 
advogados: o atendimento prioritário em todos os Cartórios.

“

”Mayara Borges Pereira
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Marisa de Deus Amado,
presidente do Sinoreg-ES

e titular do Registro Civil e
Tabelionato de Notas da Sede do

Juízo de Serra (ES).

Conheça a composição da nova 
mesa diretora do Sinoreg-ES

Marcio Oliva Romaguera,
1º vice-presidente do Sinoreg-
ES e titular do Registro Civil e
Tabelionato de Notas do Distrito
de Paraju da Comarca de
Domingos Martins (ES).

Ingrid Gil Sales Barreto,
1ª tesoureira do Sinoreg-ES e titular 
do Registro Civil e Tabelionato de 
Notas do Distrito de Vinhático da 
Comarca de Montanha (ES).

Alexandre Magno Cola,
diretor de Protesto de Títulos
do Sinoreg-ES e tabelião do
2º Tabelionato de Protestos
de Títulos da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim (ES).

Nelisa Galante de Mello Santos,
2ª vice-presidente do Sinoreg-ES
e titular do Registro Civil e Tabelionato 
de Notas do Distrito de Burarama da 
Comarca de Cachoeiro
de Itapemirim (ES). 

Willian Ribeiro Beraldo,
2º tesoureiro do Sinoreg-ES
e titular do Registro Civil e
Tabelionato de Notas da Sede
da Comarca de Águia Branca (ES).

Paula Mafra Nunes Leite,
1ª secretária do Sinoreg-ES e
titular do Registro Civil da Sede
da Comarca de Venda Nova do
Imigrante (ES).

Celi Maria Guisso Cabral,
diretora de Relações Institucionais 
do Sinoreg-ES e titular do 3º Ofício 
Tabelionato de Notas da Comarca 
de Aracruz (ES).

Diniz Cypreste de Azevedo,
diretor de Tabelionato de
Notas do Sinoreg-ES e titular
no Registro Civil e Tabelionato
de Notas do Distrito de Alto
Caldeirão da Comarca de Santa
Teresa (ES).

Maria Celeste Pereira Pimentel,
diretora de Registro Civil das
Pessoas Naturais do Sinoreg-ES
e titular do Registro Civil e 
Tabelionatode Notas do Distrito de 
Nova Almeida do Juízo de Serra (ES).

Luciano Von Schilgen Ferreira,
2º secretário do Sinoreg-ES e titular 
do Registro Civil e Tabelionato
de Notas do Distrito de Governador
Lindenberg da Comarca de
Colatina (ES).

Moises Barbosa de Souza 
Filho, diretor de Registro de 
Títulos e Documentos e Civis das 
Pessoas Jurídicas do Sinoreg-ES e 
titular do 1º Ofício Registro Geral 
de Imóveis e Anexos da Comarca 
de Santa Maria de Jetibá (ES).

André Arruda Lobato Rodrigues 
Carmo, diretor de Registro de
Imóveis do Sinoreg-ES e titular do
1º Ofício Registro Geral de Imóveis
de Anchieta.

A diversidade de representação é uma marca forte da nova
diretoria, que quer ampliar os canais de acesso e 
participação dos associados
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Em março de 2020, o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo foi fron-
talmente atingido pela mais importante emergência em saúde deste século, qual 
seja, a pandemia causada pelo vírus sars-cov-2, causador da mundialmente co-
nhecida Covid-19.

Passado o choque inicial, a Administração do Poder Judiciário preocupou-se 
primordialmente em preservar a saúde de seus colaboradores e usuários, seguindo 
sempre as orientações das autoridades sanitárias e regulamentares, a exemplo da 
Anvisa, da Sesa e do CNJ.

Entretanto, havia a necessidade de se equilibrar dois direitos constitucionalmen-
te assegurados, quais sejam, o direito à saúde e o direito ao acesso à Justiça. Para 
tanto, foi editado o Ato Normativo nº 64/2020, que, seguindo as diretrizes estabe-
lecidas pelo CNJ, fixou no âmbito do Poder Judiciário estadual o regime de plantão 
extraordinário. 

Embora semelhante no nome aos plantões ordinário e de recesso, mas diferente 
na essência, o plantão extraordinário permitiu que atividades primordiais fossem 
mantidas, entre as quais a distribuição de processos, a apreciação de medidas ur-
gentes, o atendimento virtual a partes, advogados, promotores, defensores públicos, 
entre outros.

Inclusive, não se pode deixar de mencionar que o Poder Judiciário, com suas 
tradições e fórmulas legais, teve de se reinventar em curto espaço de tempo, em 
uma verdadeira revolução disruptiva. Figuras tão distantes como audiências virtuais, 
processos eletrônicos e acessos remotos passaram ao dia a dia da instituição.

Neste contexto, foram necessárias diversas contratações com a iniciativa pri-
vada e, superadas as vicissitudes do processo, o Poder Judiciário capixaba emergiu 
munido de máscaras, álcool a 70%, face shields, divisórias de acrílico, kits de video-
conferência, licenças da plataforma Zoom, entre outras.

Tais insumos, aliados à forte determinação da atual Administração em expandir 
o processo eletrônico, à abnegação e empenho de servidores, estagiários e Magistra-
dos, ao melhor entendimento sobre a doença em si, à melhora nos indicadores dos 
serviços públicos de saúde, permitiu o início do retorno às atividades presenciais.

Então, após diversas prorrogações do regime de plantão extraordinário, foi edi-
tado o Ato Normativo nº 88/2020, que estabeleceu diversas regras para o retorno 
presencial das atividades, bem como um rigoroso plano de biossegurança orientado 
pelas autoridades sanitárias, sendo que tal ato deverá permanecer em vigor até o 
término do estado de emergência em saúde pública.

Ao fim e ao cabo desta tragédia, superado o luto pelos falecidos e encarando 
com empatia os ainda doentes e sequelados, ressalta-se que o Poder Judiciário ca-
pixaba manterá alguns legados importantes, como o já dito processo eletrônico, a 
virtualização das audiências e atendimentos, a implantação do regime de teletraba-
lho, a organização judiciária de forma mais eficiente e, mais importante que tudo, a 
sinergia de seu corpo humano para o atendimento daqueles que buscam a Justiça.

O Judiciário capixaba 
no contexto da pandemia

Artigo

Desembargador Ronaldo  
Gonçalves de Sousa 

Presidente do Tribunal 
de Justiça do ES
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Informe da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Espírito Santo

A Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo - Gestão 2020/2021 promove o incentivo à 
desjudicialização, através da participação da Defensoria Pública na assistência dos economicamente hipossufi-
cientes junto às serventias extrajudiciais.

Com o objetivo de acompanhar e apurar o integral cumprimento dos termos da Resolução nº 35/CNJ, mais 
especificamente no que diz respeito à prática dos atos de natureza gratuita pelos Delegatários do foro extrajudi-
cial, a Corregedoria Geral da Justiça realizou no ano de 2020 reuniões preparatórias com todos os interessados.  
O objetivo foi superar eventuais obstáculos e incentivar a assinatura de termo de cooperação técnica para a concre-
tização dos referidos atos, visando a garantir aos necessitados e assistidos pela Defensoria Pública a lavratura de 
atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual 
de união estável por via administrativa.

Nas reuniões, que contaram com a participação de Notários e Registradores (Sinoreg-ES e Colégio Notarial 
do Brasil/ES), da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, da Defensoria Pública Estadual e do grupo de 
contadores judiciais da Grande Vitória, foram apresentadas as dificuldades e sugestões que permitissem aos eco-
nomicamente hipossuficientes ter acesso à via extrajudicial, como previsto na Lei nº 11.441/2007.

Além de promover o “fortalecimento da Política Judiciária de soluções alternativas de conflitos e a desjudi-
cialização”, que compõem a Estratégia Nacional de Justiça, a prática de atos gratuitos nos Cartórios extrajudiciais 
contribui para a celeridade e efetividade das demandas dos economicamente hipossuficientes, estendendo a estes 
os benefícios da simplicidade, desburocratização e consensualidade.

Os integrantes da equipe técnica da Sefaz apresentaram o novo sistema eletrônico que está sendo desenvolvi-
do para recolhimento do ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, sistema que contribuirá muito 
para a efetivação do objetivo do convênio.

O convênio, após tratativas entre o Sinoreg-ES e a Defensoria Pública Estadual, está em vias de ser assinado, 
para dar início ao projeto piloto.

INFORME

Corregedoria realizou reuniões preparatórias para orientar o cumprimento dos 
atos de natureza gratuita pelos Delegatários do foro extrajudicial
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“Indo ao Cartório” sem sair de casa  
É possível fazer escritura de compra e venda, procuração, 

divórcio, separação, inventário, ata notarial, carta de sentença e 
demais atos notarias a distância, usando apenas seu celular

principal função do Tabelio-
nato de Notas, popularmen-
te conhecido como Cartório 
de Notas, é garantir que os 
atos jurídicos, públicos ou 
privados, sejam de conheci-

mento público, autênticos, seguros e efi-
cazes. Ou seja, o serviço notarial permite 
que documentos sejam replicados e emiti-
dos com validade legal. 

O diretor de Tabelionato de Notas do 
Sinoreg-ES, Diniz Cypreste de Azevedo, 
explica que os Cartórios de Notas tam-
bém têm um papel fundamental para de-
safogar o Poder Judiciário, já que, desde 
2007, processos relacionados a divórcios 

e inventários passaram a ser realizados 
também em Cartório, no âmbito extraju-
dicial. “Alguns atos podem ser iniciados e 
concluídos de forma digital no mesmo dia, 
por meio do telefone celular ou computa-
dor com acesso à internet, sem necessida-
de de ir até o Cartório. Atos esses que, na 
esfera pública, demorariam meses ou até 
anos para sua conclusão”, pontua.  

Também é possível fazer diretamente 
no Cartório a carta de sentença (cópias 
fidedignas de processos judiciais para se-
rem utilizadas fora do âmbito processual), 
reconhecimento de paternidade, união 
estável, ata notarial, doações, pacto ante-
nupcial e usucapião, entre outros. 

A

CONFIRA AQUI OS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
REALIZADOS PELOS CARTÓRIOS DE NOTAS: 

Escritura de compra e venda 

Este documento formaliza atos e negó-
cios das pessoas com a máxima força pro-
bante. Pode ser utilizado para venda de bens 
móveis e imóveis.  

Ata notarial 

A ata notarial é um documento em que 
o tabelião, por solicitação do interessado, 
constata fatos ou situações para compro-
var sua existência. “A ata notarial tem sido 
bastante difundida em processos judiciais e 
administrativos, já que tem a seu favor a fé 
pública do tabelião e a presunção de verda-
de dos fatos nela narrados”, explica Diniz.    

Diniz Cypreste de Azevedo 
Diretor de Tabelionato de  

Notas do Sinoreg-ES

Divórcio 

A Lei 11.441/07 permitiu a realização 
do divórcio extrajudicial por escritura pú-
blica. Realizado no Tabelionato de Notas, 
o procedimento tem a mesma validade 
legal que o divórcio feito no âmbito judi-
cial, com as vantagens de ser mais rápido 
e mais barato.  

Inventário 

Feito após a morte, o inventário 
apura bens, direitos e dívidas do fa-
lecido para chegar à herança a ser 
repassada aos herdeiros. Em Cartório, 
os inventários são feitos por escritura 
pública e devem contar com a presen-
ça de um advogado.  

Testamento  

O ato é registrado ainda em vida, quando o cidadão de-
clara ao tabelião sua vontade para depois de sua morte. Qual-
quer pessoa maior de 16 anos, em plena capacidade mental, pode 
registrar um testamento.
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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 assinatura digital 

dos documentos e garante a autenticida-
de e a validade jurídica. Entre os atos 
possíveis de serem realizados digital-
mente estão escrituras, procurações, 
divórcio on-line, testamentos, atas no-
tariais, pedido de inventário, doações e 
autenticações digitais. 

O diretor de Tabelionato de Notas 
do Sinoreg-ES, Diniz Cypreste de Azevedo, 
explica que o Certificado Digital e-nota-
riado fica instalado 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 Pessoal) registra-
do no celular”, explica. 

A solicitação do certificado é gratuita 
e deve ser feita em Cartórios de Notas cre-
denciados. “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
A prática dos atos notariais eletrôni-

cos, com a assinatura do Certificado Digital 
e-notariado, é regulamentada pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), no provimento 
CNJ 100/2020.  

No Espírito Santo, são 77 Cartórios cre-
denciados. Além de toda a Grande Vitória, 
as cidades de Água Doce do Norte, Alegre, 
Alfredo Chaves, Aracruz, Atílio Vivacqua, 
Barra de São Francisco, Cachoeiro de Ita-
pemirim, Castelo, Colatina, Conceição da 
Barra, Conceição do Castelo, Divino de São 
Lourenço, Domingos Martins, Guarapari, 
Ibatiba, Ibiraçu, Irupi, Itarana, Iúna, Jagua-
ré, Jerônimo Monteiro, Linhares, Mante-
nópolis, Marechal Floriano, Marilândia, 
Muqui, Nova Venécia, Pedro Canário, Piú-
ma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, San-
ta Leopoldina, Santa Maria de Jetibá,  São 
Mateus, Santa Teresa e Vargem Alta pos-
suem Tabelionatos de Notas credenciados. 
A lista completa pode ser consultada no site 
www.e-notariado.org.br. 

A plataforma permite 
a assinatura digital dos 
documentos e garante 

a autenticidade e a 
validade jurídica

16
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Erick Musso assume novo mandato  
e prega a união de todos

Eleito pela terceira vez, o 
jovem deputado promete 

“ficar rouco de ouvir” a todos 
e buscar sempre ser assertivo 

os 34 anos, o presidente da 
Assembleia Legislativa do Es-
pírito Santo, deputado Erick 
Musso, foi reconduzido ao 
cargo pela terceira vez no 
último dia 1º de fevereiro de 

2021. Sua liderança em plenário, seu espírito 
inovador e sua gestão moderna, austera e 
transparente estão fazendo com que o par-
lamento capixaba seja considerado um dos 
mais eficientes do país. E, junto com o Go-
verno do Estado, a Assembleia Legislativa, 
liderada pelo jovem político nascido na ci-
dade de Aracruz, está atravessando um dos 
momentos mais difíceis da história mundial 
devido a pandemia da Covid-19. E precisa 
dar respostas céleres à sociedade. O depu-
tado, do partido Republicanos, conta nesta 
entrevista como a Assembleia está enfren-
tando à pandemia, socorrendo os capixabas, 
e fala sobre suas expectativas para este pró-
ximo mandato. 

A

Erick Musso

Transparência e 

austeridade nas ações, 

sempre com foco na 

nossa população, que 

está atravessando um 

momento tão delicado 

da história

Foto: Leonardo Duarte
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Que balanço o senhor faz dos últimos dois 
anos frente à Assembleia Legislativa?  

Nos últimos dois anos, a Assembleia 
ganhou ainda mais a confiança dos capi-
xabas. Só tenho a agradecer o empenho, 
o compromisso e a seriedade de todos os 
deputados e servidores que contribuíram 
para que isso fosse possível. Reforçamos o 
conceito de que essa é uma casa do povo 
e, por isso, deve estar voltada para atender 
às aspirações dos cidadãos. Transparência 
e austeridade nas ações, sempre com foco 
na nossa população, que está atravessando 
um momento tão delicado da história.

Foram muitos os desafios neste período 
de pandemia?  

Foram muitos desafios, mas a Casa res-
pondeu a todos com a determinação que o 
momento exigiu. Nosso foco sempre esteve 
centrado na vida dos capixabas. Levamos 
a sério, desde o princípio, todas as orien-
tações médicas e sanitárias. Ouvimos com 
disciplina os alertas da ciência. E, com agi-
lidade, criamos mecanismo para o trabalho 
dos parlamentares e servidores. A Casa não 
podia parar. E não parou!  

ENTREVISTA

O senhor afirma que a Assembleia Legislati-
va não parou. Pode nos dar números sobre a 
atuação da Casa nesse período? 

Os deputados apresentaram quase 
300 proposições relacionadas à Co-
vid-19. Matérias importantes relacio-
nadas à saúde pública, educação, se-
gurança pública, servidores, revisão de 
gastos públicos, direitos do consumidor, 
direitos dos trabalhadores e empreen-
dedores capixabas, além de políticas de 
auxílio e incentivos fiscais. 

E qual foi o nível de relacionamento entre o Legis-
lativo e o Executivo durante a pandemia?  

Foi o melhor possível. Os dois pode-
res tiveram e têm consciência da impor-
tância e da gravidade desse momento. 
Reconhecemos o estado de calamidade; 
aval para uso de fundos estaduais contra 
a pandemia; redução de alíquota de con-
tribuição patronal dos poderes; dispensa 
de licitação na saúde estadual e remane-
jamento de servidores, compra direta de 
vacinas, multas para quem furar a ordem 
de prioridade. Esses dois últimos projetos 
são de minha autoria.   

Quais as articulações e estratégias que o levaram 
a conduzir a Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo por mais dois anos? 

Tenho a convicção de que o trabalho 
desenvolvido na Casa, a excelente relação 
com o governador Renato Casagrande e 
o respeito mútuo junto aos 29 deputados 
foram fundamentais. Eu costumo brincar 
que em certos momentos é mais pruden-
te você ficar “rouco de tanto ouvir”. E fiz 
exatamente isso: ouvi mais do que falei. 
Ouvi os anseios dos meus colegas de 

plenário, os mais de 1,2 mil servidores e, 
principalmente, ouvi os anseios da popu-
lação do meu estado. 

Como devem ser a sua atuação e a dos demais 
parlamentares nestes próximos dois anos que 
também devem ser extremamente difíceis? 

Este é um momento em que as ins-
tituições precisam ouvir o clamor da 
sociedade, caminhar juntas e dar as res-
postas de que o povo precisa para se res-
tabelecer neste momento tão difícil que 
começou lá atrás, em março de 2020. 
Este novo tempo requer que nós, agen-
tes públicos, representantes legítimos 
da sociedade capixaba, ouçamos muito 
mais que falemos. E ao ouvir, tenhamos 
assertividade no agir. É desta união, deste 
caminhar de mãos dadas, que nós vamos 
conseguir conduzir um barco que navega 
em mar revolto. 

A gente tem ouvido o senhor falar muito em 
união. Continua com essa convicção de que o mo-
mento requer essa postura de todos os setores 
da vida nacional? 

A pandemia da Covid-19 alterou 
completamente a nossa realidade. Trou-
xe um misto de medo e incertezas. Mais 
do que isso, deixou a sociedade de joe-
lhos. Mas podemos vencer esse desafio. 
A chegada da vacina é um alento. Por 
isso tenho insistido que somente com a 
união entre os poderes, Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário, o Ministério Público, 
as entidades representativas de classe e 
da sociedade civil organizada, consegui-
remos dar passos firmes e seguros rumo 
a um cenário que nos leve a acreditar 
que dias melhores virão. 

É um momento em que as 

instituições precisam ouvir o 

clamor da sociedade, caminhar 

juntas e dar as respostas de 

que o povo precisa para se 

reestabelecer neste momento 

tão difícil que começou lá 

atrás, em março de 2020. 

Este novo tempo requer 

que nós, agentes públicos, 

representantes legítimos da 

sociedade capixaba, ouçamos 

muito mais que falemos

Foto: Leonardo Duarte
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Cartórios de Registro de Imóveis 
garantem a propriedade

Exigência legal assegura informações autênticas para vendedores e proprietários 

s Cartórios de Registro de 
Imóveis têm como função 
principal realizar o registro de 
todos os atos jurídicos relati-
vos à propriedade imobiliária, 
formando histórico dominial 

completo sobre os bens, tradicionalmente, 
mais importantes adquiridos durante a vida. 
Registra todos os dados negociais da pro-
priedade de maneira segura e autêntica. É 
nesses Cartórios que cada imóvel recebe um 
número próprio em uma ficha de matrícula, 
em que são lançados registros e averbações 
de atos que informem ou alterem os dados 
relativos ao imóvel. Além disso, reúnem 
ações e processos que produzam efeitos 
jurídicos referentes aos imóveis registrados. 

“O registro de imóveis é um trâmite legal 
exigido por lei. Após a compra de um imóvel, 
o cidadão se torna, legalmente, proprietário 
apenas se fizer o registro no Cartório de Re-
gistro de Imóveis. Isso porque ter a posse de 
um imóvel não significa que se tenha a sua 
propriedade”, explica o diretor de Registro de 
Imóveis do Sinoreg-ES, André Arruda.

O Saiba mais sobre os principais serviços 
dos Cartórios de Registro de Imóveis: 

Principais serviços realizados 
Matrículas, registros e averbações de imóveis. 

O que é cada um desses serviços 
Basicamente, a matrícula é o número que se dá ao imóvel nos li-

vros do Cartório. O registro constata a propriedade e se houve trans-
ferência de um dono para outro. Já a averbação está relacionada a 
alterações e acréscimos. Por exemplo, se o dono do imóvel se casa, 
será preciso fazer uma averbação para alterar seu estado civil e man-
ter os dados sobre o imóvel atualizados.  

 
Documentos necessários para realizar um registro 

Os documentos podem variar de acordo com cada registro. 
 
Quem pode requerer uma certidão no 
Cartório de Registro de Imóveis 

Qualquer pessoa pode solicitar uma certidão.   

Quais os valores de taxas e emolumentos 
Os emolumentos (custas dos serviços notariais) são defini-

dos por lei estadual e obrigatoriamente estão afixados em local 
visível, nas dependências do Cartório. Por isso, eles variam em 
cada região. Existem também alterações de acordo com os valo-
res avaliados dos imóveis.  

O que é preciso verificar no Cartório ao comprar um imóvel 
É importante certificar se a propriedade está regular e se há embara-

ço jurídico ou débitos de impostos. Entre os documentos que podem ser 
solicitados pelo comprador, estão a Certidão de Ônus Real, para com-
provar a inexistência ou existência de ônus ou gravames que obriguem o 
imóvel à satisfação de eventual débito, e a Certidão de Inteiro Teor, que 
reúne o histórico e a situação jurídica do imóvel.

 André Arruda,
Diretor de Registro de Imóveis do Sinoreg-ES
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Multipropriedade Imobiliária 
é regulamentada no Brasil 

A Lei 13.777/18 regulamenta o uso compartilhado de imóveis 

uem nunca sonhou em ter 
uma segunda residência des-
tinada apenas ao lazer, mas 
viu esse sonho distante só 
de pensar em todos os cus-
tos de manutenção que esse 

imóvel poderia causar? Os custos são altos, 
mas já pensou se fosse possível registrar le-
galmente o imóvel de forma compartilhada 
com parentes e amigos? Um sonho, não é? 
E isso já é possível. 

A Lei 13.777/18 regulamenta o uso com-
partilhado de imóveis. A Multipropriedade 
Imobiliária funciona como uma propriedade 
compartilhada, considerada como um regime 
de condomínio onde cada um dos proprietá-
rios do mesmo imóvel passa a ser titular de 
uma parte da propriedade, classificada como 
unidade periódica autônoma. 

O conceito de Multipropriedade vem 
satisfazendo muitas pessoas ao redor 

Q
do mundo. No Brasil a definição ainda é 
pouco conhecida, mas traz diversas van-
tagens, unindo inovação ao modelo de 
negócio fracionado, muito comum nos 
Estados Unidos e na Inglaterra. Ela repre-
senta uma maneira moderna de se com-
partilhar imóveis, otimizando recursos e 
tornando mais viável para a população o 
sonho de uma segunda moradia para os 
momentos de descanso e lazer. 

Supondo que duas ou mais pessoas com-
prem um imóvel em um determinado lugar e 
desejem fazer uso de forma compartilhada, 
com a nova lei, a relação dos donos será re-
gulamentada por meio do registro da Multi-
propriedade, realizado pelos Cartórios de Re-
gistro de Imóveis, resguardando o direito ao 
uso no tempo determinado e acordado entre 
os demais proprietários. 

Segundo o Diretor de Registro de 
Imóveis do Sinoreg-ES, André Arruda, a 

maior vantagem dessa modalidade de re-
gistro de imóveis é a segurança jurídica. 
“Anteriormente já existia a possibilidade 
de a relação de multiproprietários ser 
ajustada em contrato firmado entre as 
partes, entretanto, não era possível re-
correr ao seu registro, tornando o negócio 
jurídico vulnerável”, explicou. 

A Multipropriedade 
Imobiliária 

funciona como 
uma propriedade 
compartilhada, 

onde cada um dos 
proprietários do 

mesmo imóvel passa 
a ser titular de uma 

parte da propriedade
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Vai alugar um imóvel? Saiba a  
importância de registrar o contrato em Cartório

O documento proporciona maior segurança para locador e 
 locatário de imóveis comerciais e residenciais 

s meses de janeiro e fe-
vereiro são considerados 
os mais intensos de procura 
por imóveis para locação. 
Muitas pessoas do interior 
e de outros estados se mu-

dam para a Grande Vitória para iniciar a 
faculdade ou um novo emprego. 

Para quem está pensando em alugar, 
é importante conhecer o contrato de alu-
guel de imóvel. O contrato de locação, 
comercial ou residencial, está regulamen-
tado pela Lei nº 8.245/91, a conhecida Lei 
do Inquilinato, determinando diversas 
normas, direitos, deveres e obrigações 
para ambos os lados da relação locatícia. 

André Arruda, diretor de Registro de 
Imóveis do Sinoreg-ES explica que, entre os 
principais benefícios proporcionados pelo 
registro do contrato, estão: a regularidade 
em casos de cobrança indevida, a prefe-
rência na compra do imóvel e a efetivação 
do contrato em casos de venda do imóvel a 
terceiros. “Essas garantias podem ser des-
critas no contrato de locação e adquirem 
validade a partir do registro na matrícula do 
imóvel que será locado, de acordo com a Lei 
8.245/91”, ressalta André.  

O
1 – Comece a pesquisa já no início do ano 

Os primeiros dias do ano são mais tranquilos nas imobiliárias, então comece a sua 
pesquisa já na primeira semana do ano, quando a procura é menos intensa. Depois do 
resultado dos vestibulares, o movimento cresce e a concorrência pelos melhores imóveis 
em divulgação fica acirrada. 

2 – Agilize a documentação antes de se decidir pelo imóvel 
Antes mesmo de começar a visitar os imóveis selecionados, já tenha pronta a do-

cumentação necessária para aprovar crédito na imobiliária. Você pode consultar a do-
cumentação necessária e deixar tudo prontinho. Assim, quando aparecer o imóvel dos 
sonhos, o seu cadastro já estará aprovado e você poderá pegar as chaves rapidamente, 
sem risco de perder o imóvel desejado. 

3 – Registre o contrato de aluguel em Cartório 
A formalização das informações em Cartório garante que o contrato saia do campo 

de atuação dos direitos obrigacionais e produza efeito perante terceiros. Além de agre-
gar valor legal, o registro torna o documento público e garante que, em caso de perda 
ou  alegação de desconhecimento, os dados que constam nele sejam conservados por 
tempo indeterminado.

ALGUMAS DICAS PARA QUEM PRETENDE ALUGAR UM IMÓVEL:
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Cautela e responsabilidade na gestão 
vão nortear as ações no município da Serra 

Com retração da 
atividade econômica e 

incertezas na arrecadação 
municipal, Secretaria 

da Fazenda aposta em 
ações para promover um 

ambiente ainda mais 
promissor para 

os negócios

Receita Federal encerrou 
2020 com arrecadação de 
R$ 1,526 trilhão em impos-
tos e contribuições, uma 
queda real de 6,91% em re-
lação ao ano anterior. Afe-

tado principalmente pelos efeitos da Co-
vid-19 na economia, o resultado é o mais 
baixo em dez anos.

De acordo com a Receita, o principal 
fator para a queda foi o desempenho da ati-
vidade econômica, com uma forte retração 
em indicadores decisivos para a arrecada-
ção - como a produção industrial, a venda 
de bens e serviços e as importações.  

Traçando um paralelo com a realidade 
local no Espírito Santo, ouvimos nesta en-
trevista o secretário da Fazenda do municí-
pio da Serra, Henrique Valentim, para saber 
quais foram os impactos locais, os setores 
mais afetados e o nível de comprometimen-
to das receitas do município. O secretário 
também expõe suas expectativas e apreen-
sões para as contas do município e os in-
vestimentos previstos para 2021.

A

Qual é a realidade econômica e financeira 
do município, após o encerramento do ano 
de 2020? Houve também queda expressi-
va na arrecadação municipal? 

Assumimos em janeiro de 2021 e estamos 
aos poucos diagnosticando a situação fiscal do 
município. Considerando as principais receitas 
que compõem o orçamento municipal, não 
houve frustração de receita frente ao que estava 
previsto no orçamento para 2020.

O que ficou claro é que o padrão de 
crescimento e de recuperação que se dese-
nhou em janeiro e fevereiro de 2020 sofreu 
uma queda com a chegada da pandemia, 
ficando próximo aos parâmetros de 2019. 

É preciso lembrar que no ano de 2020 os 
municípios receberam auxílio financeiro do 
governo federal, por meio da LC 173, além 
de reposição de perdas do FPM – Fundo de 
Participação dos Município. Neste ano não 

ENTREVISTA

Henrique Valentim
Secretário da Fazenda  da Serra
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há previsão de que isso ocorra, portanto o ges-
tor precisará ter pé no chão e acompanhar de 
forma criteriosa o desempenho de suas recei-
tas e a evolução das despesas. 

Aqui na Serra, o aporte de recursos livres 
para utilização da União no ano passado, consi-
derando apenas a LC 173, foi da ordem de R$ 62 
milhões. Se considerarmos outros valores com 
vinculação para combate à Covid, o montante 
chega perto de R$ 80 milhões. Como será este 
ano? Não há previsão de manutenção desse au-
xílio para 2021. 

Os prefeitos que terminaram o mandato em 
2020 puderam se utilizar desse e de outros re-
cursos extras para ajudar no equilíbrio das con-
tas, mas os atuais gestores não poderão contar 
com isso. Sendo assim, cautela e responsabili-
dade na gestão do gasto público deverão norte-
ar as ações em 2021. 

Considerando os efeitos da pandemia e o fim 
de auxílios aos municípios que ocorreram em 
2020, os recursos municipais para investi-
mentos em 2021 estão comprometidos? O 
município terá recursos próprios para os in-
vestimentos necessários nas diferentes fren-
tes demandadas?

Em 2020 a previsão orçamentária para os 
investimentos foi próxima a R$ 490 milhões, 
dos quais cerca de R$ 49 milhões com recursos 
próprios. No orçamento de 2021, aprovado no 
final do ano passado, o valor de investimentos 
previsto é de cerca de R$ 183 milhões, sendo 
R$ 9 milhões com recursos próprios. A queda 
é muito grande, sobretudo pela redução de va-
lores provenientes de operações de crédito, que 
em alguns casos já foram encerradas, ficando a 
necessidade de quitar as parcelas para amorti-
zação e encargo. 

Qual a expectativa da arrecadação munici-
pal para este ano? É esperada uma retomada 
nos níveis anteriores pré-pandemia ou 2021 
ainda será um ano de baixa na arrecadação?

O cenário da Receita ainda é de in-
certeza, é difícil alguém defender um 
cenário de recuperação econômica que 
reflita imediatamente aumento da receita 
municipal. Não pode ser deixado de levar 
em consideração que no ano passado o 
pagamento do auxílio emergencial feito 

pelo Governo Federal, além de garantir 
minimamente a subsistência de algumas 
famílias, possibilitou que o dinheiro circu-
lasse na economia de um modo geral. 

Pode haver agravamento da crise de saúde, 
que traz a reboque a instabilidade econômica, 
que ainda pode influenciar a política, e é assim 
que se formam as “tempestades perfeitas” que 
culminam na estagnação da receita pública.

Não havendo agravamento da crise, enten-
do como provável um cenário de estabilidade 
nas receitas, sem grandes expectativas para um 
crescimento expressivo na arrecadação.  Con-
siderando que os orçamentos em vigência hoje 
tiveram sua estimativa de receita feita ainda no 
ano passado, o importante neste momento é 
que os gestores monitorem continuamente o 
cumprimento das metas de arrecadação fixa-
das, para que, caso necessário, haja realinha-
mento nas despesas previstas. 

Qual o principal projeto para este ano na 
Secretaria da Fazenda municipal para o 
fortalecimento das contas do município, 
capaz de contribuir para o aumento da sua 
capacidade de investimento?

Nosso objetivo primordial é facilitar a relação 
do contribuinte e do empreendedor com a gestão 
tributária da prefeitura. As pessoas pagam impos-
to por obrigação, então pelo menos é necessário 
que esta relação seja simplificada. O empreende-
dor precisa gastar cada vez menos tempo na so-
lução de problemas burocráticos com a prefeitura, 
para que haja espaço para se dedicar e investir no 
seu negócio, gerando crescimento econômico.

Vamos rever procedimentos, reduzir formulá-
rios necessários, ofertar serviços on-line e tudo 
que for possível para que a cidade seja um am-
biente promissor de negócios. 

Nosso objetivo  

primordial é facilitar a 

relação do contribuinte 

e do empreendedor com 

a gestão tributária da 

prefeitura. As pessoas 

pagam imposto por 

obrigação, então pelo 

menos é necessário 

que essa relação seja 

simplificada

Foto: Jansen Lube/Acervo-PMS
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Queda da produção industrial impactou o padrão de  
crescimento e recuperação previstos antes da pandemia
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Jean de Lima Medeiros,
membro efetivo do Conselho
Fiscal do Sinoreg-ES e titular do
Registro Civil e Tabelionato de
Notas da Sede da Comarca de
Apiacá (ES).

Jaqueline Lorenzoni Morosini,
suplente do Conselho Fiscal
do Sinoreg-ES e titular do
Registro Civil e Tabelionato de
Notas da Sede da Comarca de
Marilândia (ES).

Simone Teles Corrêa Rizo,
membro efetivo do Conselho
de Ética do Sinoreg-ES e titular
do Registro Civil e Tabelionato
de Notas do Distrito de Gruta
da Comarca de Cachoeiro de
Itapemirim (ES).

Teresinha Silva, 
membro efetivo do Conselho 
Fiscal do Sinoreg-ES e titular do 
Cartório do Protesto de Títulos e 
Tabelionato de Notas da Comarca 
de Santa Teresa (ES).

Claudiomir Renato Lorenzoni,
suplente do Conselho Fiscal do 
Sinoreg-ES. Advogado, tabelião e 
oficial do 1º Ofício Registro Geral de 
Imóveis e Anexos da Comarca de
Marilândia (ES).

Maria Teresa Saudino,
membro efetivo do Conselho
Fiscal do Sinoreg-ES e titular do
Registro Civil e Tabelionato de
Notas da Sede da Comarca de
Alfredo Chaves (ES).

Cintia Vieira Petronetto,
membro efetivo do Conselho de
Ética do Sinoreg-ES e titular do
2º Ofício Tabelionato de Notas da
Comarca de Alfredo Chaves (ES).

Jaudineti de Lima de Martin,
suplente do Conselho de Ética
do Sinoreg-ES e titular do
Registro Civil e Tabelionato de
Notas do Distrito de Joassuba da
Comarca de Ecoporanga (ES).

Magali Patrícia Soares de
Oliveira Beraldo,
suplente do Conselho de Ética do 
Sinoreg-ES e titular do Registro Civil 
da Sede da Comarca de Jaguaré (ES).

Simone Sabra Baião,
suplente do Conselho Fiscal do
Sinoreg-ES e titular do Registro
Civil e Tabelionato de Notas
da Sede da Comarca de Atílio
Vivacqua (ES).

Sebastião Renato Pinto,
suplente do Conselho de Ética
do Sinoreg-ES e oficial de
Registro Civil e Tabelionato de
Notas do Distrito de Ibitiruí da
Comarca de Alfredo Chaves (ES).

Ramon Ramos Monnerat
Rodrigues, membro efetivo do
Conselho de Ética do Sinoreg-
ES e oficial do Registro Civil da
Sede da Comarca de Piúma (ES).

Conheça a composição da nova 
mesa diretora do Sinoreg-ES
Conselhos  Fiscal e de Ética são integrados por oito mulheres e 
quatro homens, assegurando também a diversidade de gênero
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Cartórios de Registro Civil acompanham os 
cidadãos nas diferentes fases da vida 

Como serviços importantes e inovadores, muitos on-line, têm sido  
também fundamentais para o enfrentamento da pandemia 

o momento do nascimento até o 
último suspiro, os Cartórios de Re-
gistro Civil acompanham os brasi-
leiros. É neles que são registradas 
todas as alterações do estado civil 
dos cidadãos, como nascimentos, 

casamentos, divórcios e óbitos, e são reunidas ano-
tações oficiais de todos esses dados. 

A diretora do Sinoreg-ES para o Registro 
Civil das Pessoas Naturais, Maria Celeste Pe-
reira Pimentel, chama a atenção para a evo-
lução tecnológica dos Cartórios de Registro 
Civil. “Hoje, os registros civis oferecem servi-
ços importantes e inovadores, como o proce-
dimento de jurisdição voluntária, e a alteração 
de prenome e gênero. Além disso, é possível 
emitir registros on-line, o que desburocratiza e 

D

Saiba mais! 
O Cartório de Registro Civil é responsável por: 

» Interdição por incapacidade absoluta ou relativa; 
» Expedição de certidões relativas aos atos registrados; 
» Sentença declaratória de ausência ou de morte presumida; 
» Registros de nascimentos; 
» Sentenças que deferirem a legitimação adotiva; 
» Registros de casamentos; 
» Averbação da emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; 
» Registros de óbitos; 
» Averbação de separações ou conversões de divórcio. 

agiliza os processos”, explica. 
Outro trabalho importante dos Cartórios 

de Registro Civil é a emissão de estatísticas de 
interesse do Estado, fundamentais para a pro-
moção de políticas públicas. São informações 
sobre quantidade de casamento, idades em 
que os cidadãos se casaram, número de divór-
cios, número e causa dos óbitos, entre outras.  

Na pandemia, o Portal da Transparência do 
Registro Civil desempenhou um papel relevante, 
demonstrando os impactos da Covid-19, com atu-
alizações diárias sobre casos e óbitos. “O portal já 
reunia dados sobre nascimentos, óbitos e casa-
mentos e, com a crise do novo coronavírus, desen-
volveu esse painel. Isso, sem dúvidas, é importante 
para o controle da doença e para manter a popula-
ção informada”, enfatiza Maria Celeste.    

Maria Celeste Pereira Pimentel,
diretora do Sinoreg-ES para o 

Registro Civil das Pessoas Naturais
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Registro de títulos e documentos garante 
autenticidade e segurança
Mais de 200 tipos de documentos podem ser registrados,  

o que garante autenticidade, conservação, publicidade e segurança

registro de títulos e docu-
mentos é facultativo, mas tem 
grande importância, já que 
garante autenticidade, conser-
vação, publicidade e segurança 
de um documento original. Ou 

seja, se você não quer ter preocupações com 
extravios, perdas ou danos de um documento, 
vale a pena registrar, já que passa a ter a mes-
ma validade do documento original. Para isso, 
basta dirigir-se a um Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos.  
Mais de 200 tipos de documentos po-

dem ser registrados nesses Cartórios, como 
aberturas de crédito, doações, alienações 
fiduciárias em garantia, declaração de cre-
mação, pacto de união estável, certidões, 
contrato de locação e sua rescisão, instru-
mentos de posse, notificação extrajudicial 
para desocupação de imóveis, testamentos 
e até mesmo a Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social.  

O
O diretor de Registro de Títulos e Do-

cumentos Civis e Pessoas Jurídicas do Sino-
reg-ES, Moisés Barbosa de Souza Filho, ex-
plica que os registros são rápidos e simples 
de fazer, podendo ser efetivados em até 20 
dias da data de assinatura. “É preciso prestar 
atenção a algumas particularidades em cer-
tos casos. Por exemplo, para procurações, 
é preciso que as assinaturas tenham firma 
reconhecida. Em documentos estrangeiros, 
é necessária a tradução para que tenham 
efeitos jurídicos”, ressalta.  

O diretor comenta, ainda, que existem 
dois tipos de registro, o integral, com todas 
as informações do documento original, in-
clusive erros; e o registro resumido ou por 
extrato, em que constam apenas as informa-
ções principais. “Caso o cidadão queira, ele 
pode solicitar os dois registros, inclusive em 
Cartórios distintos”, explica Moisés.  

Os custos para registrar títulos e docu-
mentos são definidos por região, já que os 
Cartórios de Registro de Títulos e Documen-
tos são regidos por lei estadual. 

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

Sinoreg ES 062.indd   7 08/10/2020   12:04:48



Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

28 28 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Sinoreg ES 062.indd   28 08/10/2020   12:05:19

28 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Sinoreg ES 062.indd   28 08/10/2020   12:05:19


