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EDITORIAL 

A fábula do porco-espinho

Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio.
Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos, 

assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente, mas os espinhos de cada 
um feriam os companheiros mais próximos, 

justamente os que ofereciam mais calor.
Por isso decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer 

congelados.
Então precisaram fazer uma escolha:
ou desapareciam da Terra ou aceitavam os espinhos dos companheiros.

Com sabedoria, decidiram voltar a fi car juntos.
Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com 

uma pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do 
outro. 

E assim sobreviveram.

Moral da História 

O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele 
onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro, e admirar suas 
qualidades...

Jeferson Miranda

Boas Festas. Feliz Ano Novo. 
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN

DEMONSTRATIVO – MÊS DE NOVEMBRO DE 2011
 

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento 
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios e demais documentos remetidos por Notários e 
Registradores deste Estado, correspondentes ao mês de OUTUBRO/2011, aprovando o 
ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 577.551,79

Saldo em caixa mês anterior 14.543,35

Resgate aplicação CDB em 30/11/2011 - Ressarcimento despesas 
Registro Civil 13.037,38

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 605.132,52

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 373.255,14

2 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.551,03

2.1 - 2% referente depósito entre 20/10 a 31/10 214,78

3 - Repasse à AMAGES 11.551,03

3.1 - 2% referente depósito entre 20/10 a 31/10 214,78

4 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 013/2011 13.037,38

5 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 264,00

6 - Devolução FARPEN recolhido a maior 1.835,40

SALDO LÍQUIDO 411.923,54 193.208,98

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 57.755,18

C.a - 10% referente depósito entre 20/10 a 31/10 1.073,92

SALDO 134.379,88

Recebimentos entre 20/11 a 30/11 7.126,89

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 141.506,77

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 58.829,10 (cinquenta e oito mil oitocentos e vinte e nove reais e  
dez centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de dezembro de 2011.

 Hugo Antônio Ronconi          Jeferson Miranda
            1º Tesoureiro                          Presidente

ATOS OFICIAIS  Prestação de contas
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ATOS OFICIAIS

CASA DA MOEDA
COMUNICADO IMPORTANTE 

Estão sendo defi nidos novos procedimentos para darmos continuidade ao projeto criado pelo Governo 
Federal através do Ministério da Justiça e a Casa da Moeda do Brasil, relacionado à utilização das 
Certidões Unifi cadas em todo o Território Nacional.

Diante da atual situação, solicitamos seguir corretamente algumas orientações básicas conforme 
abaixo para que não tenham nenhum problema quanto à utilização das Certidões:

- Após o recebimento pelos cartórios das Certidões emitidas pela Casa da Moeda do Brasil, será 
necessária a confi rmação através do Sistema Certuni.

- Quando da utilização das Certidões, o titular do cartório ou substituto deverá obrigatoriamente 
registrar o seu uso quando essas não forem emitidas pelo Sistema Certuni. 

- Para que as serventias estejam aptas para recebimento das próximas remessas do pedido, ou 
para que possam gerar novas demandas, será necessário o registro de uso mínimo de 50 % das 
Certidões recebidas anteriormente. O Sistema Certuni automaticamente bloqueará o envio das 
certidões aos cartórios que não seguirem esse procedimento. 

- O registro de uso poderá ser feito de forma individualizada, ou seja, informar ao sistema Certuni 
folha por folha da sua utilização. 

- Quanto à informação de perda das folhas poderá ser feita através de lotes (intervalos numéricos). 

- Uma nova funcionalidade já se encontra disponível no sistema Certuni. A serventia poderá através 
de “upload de arquivo XML” informar o uso/perda da folha. Essa nova função foi implementada 
para integrar o Sistema Certuni com os sistemas das serventias, desde que esses estejam preparados 
para gerar o referido arquivo. Estamos à disposição para integração de novos sistemas ao Certuni. 
Solicitamos que para isso entrem em contato conosco.

- Conforme orientação de nossa área técnica foi recomendada a utilização da impressora em jato 
de tinta ou matricial com alimentação por bandeja, considerando que nestes tipos de impressão há 
penetração da tinta no papel, difi cultando assim a adulteração dos documentos. 

Em caso de dúvidas que possam ocorrer colocamos a disposição os seguintes telefones e e-mail:

- (021) 2414-2402
- (021) 2414-2501
- (021) 2414-2389
- certidaounifi cada@cmb.gov.br

Atenciosamente,

Seção de Atendimento da Gráfi ca Geral
Casa da Moeda do Brasil - CMB
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ATOS OFICIAIS  

 CERTUNI - COMUNICADO URGENTE 

Prezado(a) Cartorário (a), 

Quanto ao prazo para entrega dos impressos de segurança para emissão de certidões de 
nascimento, casamento, óbito e respectivas 2º vias, pedimos aguardar o recebimento, pois 
esses estão sendo expedidos de acordo com a data de solicitação. Atualmente, estão sendo 
remetidos os impressos de segurança requisitados no fi nal de fevereiro de 2011. 

Compreendemos que muitos Cartórios estão preocupados com o Provimento que cita a 
necessidade do uso de emitir certidões nesse papel a partir de janeiro de 2012. O Ministério 
da Justiça irá se pronunciar, instruindo as serventias, que o uso dos impressos de 
segurança será obrigatório a partir do momento do recebimento da mercadoria. 

Portanto, se o seu cartório não tiver recebido nenhum pedido até o começo do ano de 2012, 
o senhor(a) poderá continuar emitindo as certidões em outro tipo de papel. Porém, após o 
recebimento do novo papel de segurança unifi cado, o cartório fi cará obrigado a empregá-lo, 
sem quebra de continuidade, vedado o uso de qualquer outro que não seja fornecido pela Casa 
da Moeda. 

Reforçamos que existe uma série de procedimentos que deverão ser executados após o 
recebimento do impresso de segurança. 

O Cartório deve estar atento à importância de confi rmar a entrega desse material.

Quando as certidões começarem a ser emitidas, deverá ser registrado o seu uso, de preferência 
diariamente, quais não foram emitidos através do sistema CERTUNI, assim como informar 
todas as perdas para um controle do MJ, pois esta operação está condicionada à liberação 
das próximas entregas ou de um novo pedido. 

Qualquer dúvida, entrar em contato através do nosso e-mail ou pelos telefones abaixo. 

Casa da Moeda do Brasil
Seção de Atendimento da Gráfi ca Geral

DECOM/DVGC/SEGR
21 2414-2402/ 2501/2389
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ATOS OFICIAIS  

Provimento CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ nº 15, de 15.12.2011 – D.J.: 16.12.2011

Dispõe sobre a emissão de certidões pelos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais em papel de segurança unifi cado 
fornecido pela Casa da Moeda do Brasil e o início de sua utilização obrigatória.
A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, Ministra Eliana Calmon, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO o disposto nos Provimentos nº 2, nº 3 e nº  14, desta Corregedoria Nacional de Justiça, com vistas a 
uniformizar e aperfeiçoar as atividades do registro civil das pessoas naturais;
CONSIDERANDO a constatação, por esta Corregedoria Nacional de Justiça, em recentes inspeções realizadas nos Estados 
do Amapá e do Paraná, de que diversos Ofi ciais de Registro Civil de Pessoas Naturais solicitaram formalmente à Casa da 
Moeda do Brasil o papel de segurança unifi cado, mas ainda não o receberam, situação noticiada, também, por registradores 
de outros Estados;
CONSIDERANDO as notórias difi culdades encontradas pela Casa da Moeda do Brasil para cumprir integralmente o 
compromisso de fornecimento e distribuição do papel de segurança unifi cado a todos os registradores do país até a data de 
início da obrigatoriedade de seu uso, anteriormente fi xada;
CONSIDERANDO a necessidade de readequação do marco inicial dessa obrigatoriedade, a fi m de evitar qualquer prejuízo 
ao serviço;
CONSIDERANDO os resultados do diálogo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Secretaria 
de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, a Casa da Moeda do Brasil e a Associação dos Registradores das Pessoas 
Naturais do Brasil – ARPEN-BR;

RESOLVE:
Art. 1º Fica transferido para o dia 02 de julho de 2012 o início da obrigatoriedade do uso do papel de segurança unifi cado, 
fornecido pela Casa da Moeda do Brasil, para a expedição de certidões de nascimento, casamento e óbito, bem como para a 
expedição de certidões de inteiro teor.
Art. 2º Caso o registrador opte por iniciar a utilização do papel de segurança unifi cado antes da data prevista no artigo 
anterior, fi cará obrigado, desde a expedição da primeira certidão neste papel especial, a empregá-lo para emitir todas as 
certidões de nascimento, casamento e óbito subsequentes, inclusive as de inteiro teor, sem quebra de continuidade, vedado 
o uso de qualquer outro.
§ 1º Se houver sido iniciado antecipadamente o uso do papel de segurança unifi cado, mas o estoque se esgotar antes da 
data acima fi xada e, apesar da regular solicitação de novo lote pelo registrador, a Casa da Moeda do Brasil não o fornecer em 
tempo hábil, as certidões posteriores deverão ser expedidas em papel comum, para evitar a interrupção do serviço.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o registrador comunicará o fato, para controle, ao Juiz Corregedor Permanente da 
respectiva comarca, apresentando-lhe cópia da solicitação ainda não atendida pela Casa da Moeda.
§ 3º Tão logo receba o novo lote de papel de segurança, deverá o registrador retomar, prontamente, sua utilização.
§ 4º O disposto nos parágrafos anteriores também se aplicará se, em algum caso, a Casa da Moeda do Brasil não entregar 
ao registrador, até a data prevista no art. 1º, seu primeiro lote de papel de segurança.
§ 5º Após 02 de julho de 2012, caso o uso do papel de segurança já tenha sido iniciado e as folhas se esgotarem antes da 
chegada de outras, o registrador deverá solicitar à Corregedoria Geral da Justiça do respectivo Estado, imediatamente, a 
remessa de lote suplementar, a ser extraído do estoque de emergência por esta mantido.
§ 6º Em nenhuma hipótese deverá o registrador, após 02 de julho de 2012, retomar, excepcional e provisoriamente, o uso 
de papel comum sem expressa autorização da Corregedoria Geral da Justiça local, fundada na efetiva impossibilidade de 
atender a solicitação prevista no parágrafo anterior e na necessidade de garantir a continuidade da prestação do serviço à 
população.
Art. 3º Ficam integralmente mantidas as regras previstas no Provimento nº 14 desta Corregedoria Nacional de Justiça, com 
as adaptações ora estabelecidas no presente Provimento nº 15.
Art. 4º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de dezembro de 2011.
MINISTRA ELIANA CALMON

Corregedora Nacional de Justiça
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Aconteceu a tradicional festa de 
confraternização do Sinoreg-ES, no dia 
03 de dezembro, no cerimonial Oasis, em 
Santa Lúcia, Vitória.

Mais de 22 0 convidados, entre 
associados, familiares e amigos, mais uma 
vez batemos recorde de público.

Os convidados contaram com um serviço 
de bufê de churrasco e curtiram a festa com 
música ao vivo.

Um dos momentos mais esperados do 
dia foi o sorteio de prêmios entre os titulares 
de cartórios.

O primeiro contemplado do sorteio para 
todos os associados foi a Lulcinete Maria 
Calente Breda, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Alfredo Chaves, em sequência 
Dionyzio Ruy Junior do Cartório Dionyzio Ruy 
sede, Domingos Matias Andreon do Cartório 
de Registro Civil e Tabelionato de Aracuí,  
Ricardo Tadeu Bellini do Cartório de Registro 
Civil e Tabelionato de Sagrada Família e Maria 
Teresa Saudino, que ganharam um notebook 
da Dell, uma mochila e um mouse wireless.

Já no sorteio direcionado aos cartórios 
que publicam editais no Sinoreg-ES foram 
contemplados Arione Stanislau dos Passos 
do Cartório de Notas e Registro Civil de 
Aracê, que ganhou um notebook da Dell, uma 
mochila e um mouse wireless, Dionyzio Ruy 
Junior do Cartório Dionyzio Ruy sede, que 
ganhou um Tablet e Evandro Sarlo do Cartório 
de Tabelionato e Registro Civil de Acioli que 
ganhou uma caixa de som portátil.

O Sinoreg reuniu cerca de 
220 convidados na festa de 
confraternização realizada em 
Vitória.

Equipe do Sinoreg: Norma, Hugo Ronconi, Jeferson Miranda, 
Jovelina, Paula, Priscilla, Elaine, Douglas e Carlos

A festa foi muito boa e o local escolhido 
foi excelente!!!

Espero que as novas festas sejam neste 
mesmo horário, pois permitem aos 
cartórios do interior de comparecerem e 
retornarem no mesmo dia.
O sorteio foi dirigido pelo Sr. Hugo 
para o Cartórios Dyonizio Ruy - teve 
marmaleada.
Ganhei uma caixa de som e seus 
acessórios. Adorei, pois economizou 
no presente de fi nal de ano para minha 
esposa, pois era justamente o que ela 
desejava!!! ”

“

Evandro Sarlo - Cartório de Tabelionato e Registro Civil  
de Acioli - Ganhou uma caixa de som portátil com memo-
ória e pen drive de 8gb.

CONFRATERNIZAÇÃO
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Sem dúvida foi uma das melhores 
festas de confraternização que o 

SINOREG-ES já realizou!
O clima estava alegre e festivo, o 
cerimonial de primeira, com muitos 
colegas que vieram de todas as partes 
do estado, familiares e amigos da nossa 
classe, foi uma tarde maravilhosa, 

”

“

Dyonizio Ruy Jr. - Cartório Dionyzio Ruy Sede- Ganhou 
uma caixa de som portátil com memoória e pen drive de 
8gb.

Festa maravilhosa, comida e música 
perfeita, ganhamos um notebook e 

estamos muito satisfeitos em ter ganho 
pela primeira vez...”
“

Lulcinete Maria Calente Breda - Cartório de Registro de 
Imóveis de Alfredo Chaves - Ganhou um notebook, mo-
chila e mouse wireless.

 A festa estava muitíssimo bem 
organizada, os quitutes estava 

deliciosos e o espaço é muito aprazível. 
Não há o que criticar, somente elogios. 
Só lamento que nossa classe é muito 
numerosa, e mais pessoas poderiam ter 
abrilhantado o evento. Talvez, para a 
próxima, se fi zéssemos no sul, no norte, 
enfi m, descentralizar para chegar mais 
próximos dos colegas que estão mais 
distantes.... 
Ganhei um computador/tablet, pela 
publicação dos Editais em A Tribuna.
O prêmio foi espetacular, de grande 
utilidade mesmo. É ferramenta de 
trabalho, especialmente em nosso ramo 
profi ssional.
Para mim o prêmio é um grande estímulo 
para apoiar ainda mais nossa entidade, 
colaborando com a defesa dos direitos e 
interesses de nossa categoria. 
Fiquei muitísismo feliz. Não poderia ser 
melhor ”

“

Arione Stanislau dos Passos - Cartório de Notas e Re-
gistro Civil  de Aracê - Ganhou um notebook, mochila e 
mouse wireless.

 Inicialmente gostaria de agradecer 
todo carinho e dedicação de vocês e de 

toda a equipe na organização da nossa 
festa de confraternização. A festa estava 
simplesmente maravilhosa e acredito 
que as expectativas foram alcançadas 
e até superadas. Os organizadores 
foram extremamente felizes na escolha 
do local, tendo em vista tratar-se de 
ambiente muito agradável, bonito, 
e cujo serviço a as instalações são 
exemplares. Os pratos escolhidos e as 
bebidas servidas aos convidados foram 
selecionados por alguém de bom gosto 
ímpar. Por derradeiro, fi quei muito feliz 
em estar na companhia de meus prezados 
e diletos colegas e amigos Notários 
e Registradores, bem como de seus 
familiares, que abrilhantaram o evento 
com suas presenças indispensáveis.
Tive a felicidade de ganhar no sorteio 
um notebook Dell (número 67 – rsrs). 
Ainda fui agraciado com um belíssimo 
guarda sol e um pen drive.
No que tange ao prêmio tenho a dizer 
que está de “bom tamanho”, e, tal qual 
na escolha do local, a organização mais 
uma vez foi muito feliz na escolha do 
prêmio. Quero inclusive agradecer, pois 
foi meu presentinho de natal. ”

“

Ricardo Tadeu Bellini- Cartório de Registro Civil e Tabe-
lionato de Sagrada Familia- Ganhou um notebook, mo-
chila e mouse wireless.

mesmo porque fui sorteado com um 
belíssimo Notebook da Dell, realmente 
um brinde e tanto, coisa de alto nível. 
Obrigado SINOREG-ES e ‘ PARABÉNS ‘ 
pela festa que nos proporcionou.

CONFRATERNIZAÇÃO
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CONFRATERNIZAÇÃO
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CONFRATERNIZAÇÃO

CONFRATERNIZAÇÃO DO SINOREG
A tradicional festa do Sinoreg-ES, que este ano foi realizada no 
cerimonial Oasis, foi um sucesso. Compareceram cerca de 220 
convidados, que puderam desfrutar de um ambiente aconche-
gante e um delicioso bufê de churrasco.
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MENSAGEM

Ei você!!!!
O que acha de nos ajudar a 
divulgar o nosso estado?

Envie fotos de pontos turísticos 
de sua cidade para ser publica-
do na revista SINOREG-ES!

priscilla@sinoreg-es.org.br

Queridos colegas,
 

Mais um ano se fi nda e convivi com vocês durante estes doze meses, 
sempre ouvindo, falando, errando muito e também tentando acertar.  Mas, 
uma coisa me deixou intrigada, ao longo de todas as nossas reuniões falamos 
sobre vários assuntos pertinentes à classe, alguns comuns, outros sérios.  
Enfrentamos momentos de grande animosidade entre os componentes 
da diretoria e de associados presentes.  Interessante, em hora alguma se 
tocou no nome de quem poderia ter nos dado mais SABEDORIA, CIENCIA, 
PACIÊNCIA, INTELIGÊNCIA, LUZ a fi m de que tudo fosse conduzido segundo 
sua vontade. DEUS.

Assim, vivendo esta experiência, quem sabe no ano vindouro, clamando por sua ajuda, consigamos 
maiores e melhores resultados para atingir com seriedade nossos objetivos.

Colegas, esta época natalina sempre desponta com uma euforia de cores e alegria, casas e ruas se 
enfeitam para celebrar o acontecimento magno da humanidade, o nascimento do Salvador. Quem não 
terá tido o encanto, desde criança de montar uma arvore de natal em casa?  Esperar a meia noite pelo 
nascimento de um bebê que não é um menino qualquer e sim JESUS o fi lho de Deus. Imagina-se que 
neste momento, uma linda melodia se fez ouvir, e em poucos instantes tudo se encheu de luzes e cores, e, 
apareceu uma multidão de anjos que anunciaram o nascimento do Redentor cantando: “GLÓRIA A DEUS 
NAS ALTURAS E PAZ  NA TERRA AOS  HOMENS DE  BOA VONTADE”. 

Colegas, acredito sinceramente que é isso que estamos precisando dar Glórias a Deus e termos Paz 
aqui na terra.  Saibamos nós também, neste Natal, oferecer o que temos de melhor a este Deus feito Menino 
para nos entendermos mais, nos amarmos mais, nos respeitarmos mais, enfi m é isso que esperamos para 
comtemplar as coisas do alto, com olhares puros e nos maravilharmos com elas.

Um Natal de Paz a todos

Alzira  Viana 
Cartório do 3º Ofi cio de Cariacica

Revista - Dezembro 2011.indd   16 21/12/2011   15:25:29



17

COLUNA  do Sr. Hugo Hugo Antônio Ronconi
Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

RELATÓRIOS COM BASE NA LEI 6.670/01
Especialmente para Registradores Civis que recebem repasses de ATOS 
GRATUITOS.

Por meio dos Provimentos 026/2011 e 040/2011 a 
Egrégia Corregedoria implantou e disciplinou orientações 
administrativas sobre o SELO DIGITAL que apesar de 
algumas difi culdades encontradas por alguns notários 
e registradores, é indiscutível que proporciona maior 
celeridade, efi ciência, praticidade, uniformidade, 
segurança e tranquilidade para notários e registradores.

DIFICULDADES DO SINOREG-ES para o 
gerenciamento fi nanceiro do FARPEN.

A Lei Estadual 6.670/2001 fi xou normas a serem 
cumpridas, prazos de apresentação dos relatórios 
e depósitos em favor do FARPEN, além do prazo 
para repasse de ATOS GRATUITOS praticados pelos 
registradores civis das pessoas naturais.

A Corregedoria em 15/09/2011 às 17h19min enviou 
através de e-mail, comunicação a todos os cartórios 
do Espírito Santo nos seguintes termos: “Senhores(as) 
Informamos que os relatórios de atos praticados com 
Selos Digitais devem ser informados ao SINOREG da 
mesma forma que sempre foram informados. Apenas os 
relatórios da Corregedoria não serão mais necessários.”

Os principais motivos são os seguintes:
a) A Lei 6.670/01 (em pleno vigor) determina em 

seus artigos 7º, 8º e 9º as obrigações dos Notários e 
registradores e também do FARPEN (gerenciado pelo 
SINOREG-ES) em efetuar os repasses;

b) A mesma Lei publicou os modelos de relató-
rios que sofreram algumas alterações através do ATO 
Nº 0129/2005 de 01/02/05 e Provimento nº 029/2005 de 
12/08/2005 que sempre foram cumpridos por notários e 
registradores;

c) O atual relatório implantado com o Selo Digital 
deve atender plenamente às normas da Egrégia Corre-
gedoria Geral de Justiça, porém impede completamente 
o gerenciamento fi nanceiro do FARPEN que é exercido 
pelo SINOREG-ES;

d) No modelo instituído para o Selo Digital consta 
por exemplo em registros de nascimentos, óbitos e nati-
mortos as seguintes expressões: “Certidão de nascimen-
to e óbito – primeira”. O SINOREG não sabe a quanti-
dade de nascimentos, de óbitos e natimortos (separada-
mente). Para o perfeito controle e repasses, precisamos 
saber conforme modelo anterior da seguinte forma, quan-
to aos registradores civis:

VII – Atos Gratuitos

Item Tipo de ato   Último Assento   Último Assento  Nº de Atos
               Mês anterior       Mês atual

a) NASCIMENTO    9924                     9941    17
b) ÓBITO               1012           1018    6 
c) NATIMORTO      46           46     0

VIII – Outros Atos Gratuitos

Item Tipo de ato               Quantidade    

a) REGISTRO DE SENTENÇA                                        0
b) AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO/SEPARAÇÃO     6
c) AVERBAÇÃO OUTRA QUALQUER      1
d) AVERBVAÇÃO LEGITIMAÇÃO       1
e) CERTIDÕES (2AS VIAS)       36
f) CASAMENTOS (HABILITAÇÃO)      6
g) CASAMENTOS (REGISTRO EDITAL)      6
h) CERTIDÕES DE REGISTRO DE SENTENÇA     0
i) CERTIDÕES DE AVERBAÇÕES (não é 2º via)      0
j) CERTIDÃO CASAMENTO GRATUITO(não é 2º via)       6

Para controlar as quantidades de registros é 
indispensável a apresentação do seu número de 
ordem dos meses anteriores, bem como do mês atual. 
Também há necessidade da separação de certidões de 
nascimentos, óbitos e casamentos em razão de existirem 
segundas vias (requisitadas por quem de direito) e 
certidões de averbações que não se confundem com 
as segundas vias considerando tratar-se de uma nova 
certidão expedida em razão da averbação feita, bem 
como certidões de casamentos gratuitos.

Também é feita a complementação de repasses para 
os cartórios de registro civis defi citários. Até atingirmos 
300 VRTES que no corrente ano corresponde ao valor de 
R$ 633,51, deduzindo-se os emolumentos recebidos por 
atos praticados sem gratuidade.

Verifi camos depósitos em favor do FARPEN em 
valores diferentes das quantidades de atos efetivamente 
praticados, que não poderia ocorrer, considerando os 
valores fi xos de cada ato, conforme publicação anual da 
própria Egrégia Corregedoria. (ver Ato nº 2.892/12/2010) 

Para efetuarmos repasses de Atos gratuitos os 
registradores civis deverão enviar ao SINOREG os 
relatórios conforme determinação da Lei Estadual 
6.670/01, possibilitando ao SINOREG cumprir o artigo 9º 
da mesma Lei, efetuando no dia 20 o ressarcimento dos 
atos gratuitos praticados.

DEPÓSITOS FORA DOS PRAZOS (SELO DIGITAL)
O parágrafo 3º do artigo 3º do provimento nº 042/2011 

tem a seguinte redação: ”O não pagamento das guias 
no prazo estipulado no parágrafo anterior importará, 
sem prejuízo da infração funcional consumada pelo 
delegatário, na inviabilidade da aquisição de novos lotes 
do Selo Digital pelo serviço inadimplente”. (FUNEPJ, 
FARPEN E FADESPES).
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PARECER JURÍDICO

1. Antes de tecer as considerações que visam 
esclarecer a questão inerente à inexistência 
de sucessão trabalhista na atividade notarial 
e de registro, importante demonstrar que não 
há diferença no que diz respeito a direitos e 
obrigações entre oficiais concursados (art. 14 
e seguintes da Lei 8.935/94) e oficiais interinos 
(art. 39 § 2º da lei 8.935/94). O Supremo Tribunal 
Federal - STF, recentemente, já pronunciou 
sobre o tema ao deferir medida liminar no MS nº 
29.039:

“A figura do “interino” é decorrência da 
extinção da delegação (pelas diversas 
causas legalmente previstas), com vistas 
à continuidade da prestação do serviço 
público (art. 39, § 2º, Lei n. 8.935/94) 
até posse de novo titular (por remoção 
ou concurso público), e terá por funções 
“responder pelo expediente” da serventia 
enquanto esta não for provida. O interino 
desempenhará as mesmas atribuições do 
titular, com a única diferença de o fazer em 
caráter provisório”.

2. Assim, os deveres e ônus do oficial interino 
serão os mesmos conferidos ao titular 
concursado, de modo que o interino que 
responder provisoriamente pela serventia 
extrajudicial na hipótese de sua vacância gozará, 
na ordem jurídica, das mesmas prerrogativas e 
deveres assinalados ao titular concursado.

3. No que tange à questão proposta neste 
parecer jurídico, ou seja, a impossibilidade de 
haver sucessão trabalhista na atividade notarial 
e de registro, relevantes são os argumentos que 
a demonstram, conforme se verificará a seguir.

4. O primeiro deles reside no fato de que 
a atividade desenvolvida pelos notários e 
registradores em suas serventias extrajudiciais 
não constitui atividade empresária. Cartório não 
possui personalidade jurídica, sendo a atividade 
exercida pessoalmente por meio de delegação 
do Poder Público. Ao novo delegatário, seja titular 
ou interino, não é transferido nenhum direito ou 
obrigação do anterior que fora sucedido. Para 
que exista sucessão, tal como prevista na CLT, 
é necessário que exista empresa, atividade 
empresária, e que esta seja transferida, por 
exemplo, por meio de cessão, incorporação, 
transformação, doação, alteração, fusão, 
locação, usufruto, etc.  

5. Não se deve olvidar que os serviços notariais 
e de registro são públicos por excelência, sendo 
meramente executados pelo particular por meio 
de delegação. Ora, se o serviço público não é 
passível de alienação também não poderá ser 
passível de sucessão. Logo, eis mais uma razão 
que impossibilita a ocorrência de sucessão entre 
notários e registradores.

6. A pessoa física do titular quem responde pelos 
atos (ilícitos) que praticar durante o exercício da 
função pública delegada (Lei 8.935/94, art. 22). 
A responsabilidade é pessoal, não alcançando 
o oficial delegado que não ostentava esta 
qualidade à época em que ocorreram os fatos 
(ato danoso). É importante frisar que não se pode 
responsabilizar o sucessor que não participara 
do ilícito, e muito menos responsabilizar a figura 
do “cartório” como se fosse uma empresa dotada 
de personalidade jurídica. Certo é que o titular, 
concursado ou interino, investido na função 

DA INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO 
TRABALHISTA NA ATIVIDADE 
NOTARIAL E DE REGISTRO
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pública, não pode ser responsabilizado pelos 
atos praticados ou obrigações anteriores à sua 
delegação.

7. Por fi m, quadra destacar que na alteração da 
titularidade de cartório extrajudicial não há que 
se falar em transferência de direito, mas sim em 
aquisição originária, decorrente de investidura na 
função por meio de concurso público.

8. A jurisprudência de quilate dos Tribunais 
Regionais pátrios, exemplo do TRT 1ª Região, 
não destoa do que foi argumentado:

“Cartório de Registro Civil. Estado. 
Sucessão Trabalhista. Serviços Notariais. 
Sucessão. Inocorrência. Responsabilidade 
pessoal do Titular da Serventia. Serviços 
Notariais e de registro são públicos por 
excelência, e executados diretamente, ou 
por delegação. Não há sucessão possível 
entre notários, no Serviço Registral, mesmo 
frente à regra dos arts. 10 e 448 da CLT. 
Para que haja sucessão de empregadores, 
no Direito do Trabalho, é preciso que a 
empresa, entendida a expressão, como 
atividade do empresário, passe das mãos 
de um para as de outro empresário, por 
qualquer modo (venda, cisão, fusão, etc) 
e que os contratos de trabalho não sofram 
solução de continuidade. Se os serviços 
registrais são públicos, pertencem ao 
Estado, e não ao particular, logo, não são 
cessíveis por ato entre vivos. O que não 
é cessível não é suscetível de suceder, 
assim, o notário titular da serventia é 
responsável pelas dívidas e obrigações 
que contrair, ainda que essas indenizações 
sejam de cunho indenizatório trabalhista”.

(TRT – 1º Região – 7ª Turma – Proc. 
10012-2001-491-10-00).

9. De igual sorte o entendimento do E. Superior 
Tribunal de Justiça - STJ:

“Sucessão Trabalhista. Tabeliães. 

Cartórios. A Turma decidiu que não 
cabe o exame, em sede de recurso 
especial, de pleito referente à ação de 
cobrança de créditos decorrentes de 
obrigações trabalhistas, na qual se pleiteia 
a compensação de dívidas devido à 
mudança de tabeliães de cartório, i. e., a 
sucessão de empregadores, ex vi dos arts. 
10 e 448 da CLT. No caso, mesmo sob a 
direção de outro tabelião, a continuidade 
regular do serviço cartorário, mantidos 
os empregados que não forma demitidos 
no dia em que o novo titular do cartório 
assumiu a titularidade, não se confi gura a 
sucessão trabalhista (...)”.

(STJ – REsp 654.942-DF, Rel. Min. 
Aldir Passarinho Júnior , julgado em 
12/09/2006).

10. Diante dos argumentos acima alinhavados, 
vê-se a impossibilidade de extensão do instituto 
da sucessão trabalhista em casos tais, não 
havendo possibilidade de se impor ao novo 
titular responsabilidade trabalhista decorrente 
de contratação realizada pelo anterior titular, 
sobretudo porque as serventias, como 
demonstrado e assentado, não se inserem no 
contexto de empresa, tampouco os titulares 
praticam atos negociais próprios da mercancia 
que o defi nam como empresário.

11. Destarte, o ordenamento jurídico pátrio 
estabelece que ao assumir o serviço, o novo titular 
do cartório está inegavelmente desvinculado das 
obrigações pretéritas à sua nomeação, que são 
impostas ao titular anterior, 
quando do respectivo exercício 
da atividade.

Rodrigo Grobério Borba
Advogado - OAB/ES 11.017
rodrigo@agvadvocacia.adv.br
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O Sinoreg deseja 
a todos os associados 
Boas Festas!!!!
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