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EDITorIAL

“Os cartórios 
exercem um papel 

grandioso dentro 
do mecanismo 

de regularização 
fundiária” 

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

P artimos da premissa de que a inclusão social deve estar sempre acom-
panhada da atividade notarial e registral. Para tanto, o instituto da regu-
larização fundiária é fundamental para garantia de direitos de proprie-

dade aos cidadãos brasileiros, eis que envolve um conjunto de medidas para fins de 
promoção da cidadania, abrangendo o acesso à moradia.

Muitos cartórios, por intermédio do Sinoreg-ES em parceria com prefeituras, estão 
buscando a melhor maneira de auxiliar a máquina pública no que se refere ao procedi-
mento de regularização de diversos assentamentos e imóveis pelo interior do Estado e 
nos grandes centros urbanos.

Temos alguns municípios em destaque, como a capital, Vitória, que vem trabalhando 
forte junto aos tabelionatos da região em prol de obter a escrituração de imóveis, em 
especial, nas regiões onde se encontra a população de baixa renda. O município de Fun-
dão (ES) foi além e promoveu também o registro das escrituras já existentes, definindo 
a propriedade em sua totalidade.

Sem dúvida, muitas das vezes é imensurável a relevância destes serviços voltados para 
a manutenção da sociedade, sua organização em geral. Os cartórios exercem um papel 
grandioso dentro do mecanismo de regularização fundiária. É nobre da parte do delega-
tário que se dispõe em ajudar e podemos avançar bastante em tais ações, que trarão ao 
Sindicato e aos cartórios do Espírito Santo, notória visibilidade e credibilidade.

 Márcio Valory Silveira
 Presidente do Sinoreg-ES

Sinoreg-ES fomenta a 
regularização fundiária
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uditório lotado e muita gente partici-
pando de casa. Assim foi o sábado do 
dia 6 de julho durante a realização do 

curso “Aspectos Teóricos e Práticos do Direito 
Sucessório”, na sede do Sindicato dos Notários e 
Registradores do Estado do Espírito Santo (Si-
noreg-ES). Promovido em parceria com a Esco-
la Notarial e Registral (Enores) e o Colégio No-
tarial do Brasil Seção Espírito Santo (CNB/ES), 
o treinamento foi ministrado pelo procurador 
municipal de Linhares, Rodrigo Santos Neves.

O palestrante, que também é professor ad-
junto de Direito Público da Faculdade de En-
sino Superior de Linhares (Faceli-ES), mestre 
em Direito Empresarial pela Universidade 
Candido Mendes (UCAM -RJ) e membro as-
sociado efetivo da Academia Brasileira de Di-
reito Civil (ABDC), abordou diversos temas 

polêmicos que cercam os procedimentos de 
inventário e partilha extrajudicial.

Dentre os aspectos polêmicos que envol-
vem inventários e partilhas extrajudiciais fo-
ram destacadas a possibilidade de lavratura de 
escritura de inventário, mesmo que haja testa-
mento válido, por norma autorizativa de vá-
rios tribunais do País; a subsistência (ou não) 
do Direito Real de Habitação a(o) viúva(o) ou 
companheira(o) mesmo após a constituição 
de uma nova família; e a proteção dos herdei-
ros necessários quanto à liberdade de disposi-
ção patrimonial.

Segundo Neves, a importância do curso está 
em desenvolver atividades práticas pertinen-
tes à rotina dos tabelionatos de notas, fato que 
auxilia na compreensão de aspectos teóricos e 
práticos da transmissão patrimonial e questões 

relativas aos tributos. “Dessa forma é possível 
que os participantes obtenham mais segurança 
em sua atuação profissional”, argumenta.

No decorrer do treinamento, o palestrante 
também esclareceu dúvidas sobre o funciona-
mento do regime de casamento, o momento 
da incidência do ITCMD (Imposto transmis-
são causa mortis e doação) e a concorrência 
do cônjuge/companheiro com descendentes 
do falecido.

Para a tabeliã de notas do distrito de Bura-
rama (ES) Nelisa Galante de Melo Santos, o 
curso agregou muito para o avanço do conhe-
cimento dos participantes. “Do meu ponto de 
vista, a partilha é o ponto mais complexo, e ele 
tratou bem esse assunto. Mas o que mais me 
impressionou foi aprender que o termo corre-
to é "de cuius" e não "de cujus", salienta.

Sinoreg-ES realiza curso “Aspectos Teóricos 
e Práticos do Direito Sucessório” em Vitória (ES)
Com transmissão on-line para todo o Estado, o treinamento 
esclareceu dúvidas e pontos polêmicos aos participantes

O curso, que lotou o auditório do Sinoreg-ES, abordou o funcionamento do regime de casamento, o momento da incidência do ITCMD e a concorrência do 
cônjuge/companheiro com descendentes do falecido

A
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Para compor o ciclo da palestra, esteve pre-
sente o tabelião Rodrigo Reis Cyrino, titular 
do 2º Ofício de Notas de Vitória, que também 
é professor de Direito Público, além de mem-
bro da Academia Notarial Brasileira e presi-
dente do CNB/ES. Na oportunidade, Cyrino 
foi responsável por fazer intervenções positi-
vas e fundamentais que auxiliaram os interes-
sados na compreensão do tema.

Ao final, a pesquisa de satisfação mostrou 
que o curso foi muito produtivo devido ao fato 
de ter tratado detalhadamente dos aspectos 
que circundam o Direito Sucessório e a prá-
tica extrajudicial. 

Não faltaram elogios para o palestrante e 
para o curso em si, que ainda contou com a 
transmissão on-line, alcançando todo o Esta-
do do Espírito Santo. Por fim, o treinamento 
também disponibilizou certificados de parti-
cipação com carga horária de oito horas, rece-
bendo pedidos de nova realização. 

“O curso foi muito bem ministrado, com a 
interpelação dos presentes, sanando dúvidas e 
levantando debates pertinentes em relação ao 
Direito Sucessório”, opina o tabelião do distri-
to de Paraju, Márcio Oliva Romaguera.

Notários e registradores que compareceram ao evento consideraram o curso bastante produtivo e 
elogiaram a iniciativa“Dessa forma é possível que 

os participantes obtenham 
mais segurança em sua 

atuação profissional”

Rodrigo Santos Neves,
procurador municipal de Linhares

“Do meu ponto de vista, 
a partilha é o ponto mais 

complexo, e ele tratou bem 
este assunto. Mas o que 

mais me impressionou foi 
aprender que o termo correto 
é ‘de cuius’ e não ‘de cujus’.”

Nelisa Galante de Melo Santos, tabeliã
de notas do distrito de Burarama (ES)

“O curso foi muito 
bem ministrado, com a 

interpelação dos presentes, 
sanando dúvidas e 
levantando debates 

pertinentes em relação ao 
Direito Sucessório”

Márcio Oliva Romaguera,
tabelião do distrito de Paraju (ES)

Tabelião do distrito de Paraju (ES), Márcio Oliva
Romaguera acredita que os temas relativos ao 
Direito Sucessório foram esclarecedores

Tabeliã de notas do distrito de Burarama (ES), 
Nelisa Santos fez elogios ao palestrante e aos
assuntos abordados durante o encontro

Para o palestrante Rodrigo Santos Neves, o 
curso auxilia na compreensão de aspectos 
teóricos e práticos da transmissão patrimonial e 
questões relativas aos tributos
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artórios de Registro Civil do Brasil 
agora já podem realizar novos atos re-
munerados possibilitados por convê-

nios firmados com órgãos públicos. O convê-
nio, assinado pela Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen
-Brasil) e pela Receita Federal do Brasil (RFB) 
amplia os serviços relativos ao CPF. A lista 
com os novos atos foi publicada na edição de 
25 de julho do Diário Oficial da União (DOU).

Para fins de sustentabilidade dos novos ser-
viços prestados pelo Registro Civil, as serven-
tias poderão cobrar uma tarifa de conveniên-
cia no valor de até sete reais, e para o serviço 
de procuração, poderão cobrar até 14 reais. 
Isso se deve ao fato da Arpen-Brasil ter de 
contratar o Serviço Federal de Processamento 
de Dados (Serpro), que é o gestor de tecno-
logia da Receita Federal. A contratação será 
descontada do valor a ser cobrado do usuário.

Além destes novos atos, os cartórios perma-
necem realizando a inscrição no CPF no ato 
de lavratura do registro de nascimento e can-
celamento no caso de óbito. Além disso, tam-
bém já é disponibilizada a alteração de nome 
na ocasião do registro de casamento.

O presidente da Arpen-Brasil, Arion Tole-
do Cavalheiro Júnior, comemorou o convênio 
firmado e disse que a população será a maior 
beneficiada desta novidade. “Hoje é um dia 
histórico para o Registro Civil, pois com este 
convênio firmado, o cidadão se beneficiará 
da capilaridade dos cartórios para ter acesso 
àquilo que lhe é de direito, que é o acesso aos 
seus documentos básicos, de maneira muita 
rápida e desburocratizada”, afirmou.

Novos serviços relativos ao CPF 
l	Inscrição, quando a pessoa possui registro de nascimento
l	Alteração de dados cadastrais
l	Emissão de 2ª via de comprovante de inscrição
l	Emissão de comprovante de situação cadastral
l	Recuperação do número de inscrição de pessoa física
l	Recepção de solicitação de Procuração da Receita Federal

Publicado convênio que permite aos Ofícios da 
Cidadania a prática de novos atos relativos ao CPF

Além dos novos atos, os cartórios permanecem realizando a inscrição no CPF 
na lavratura do registro de nascimento e cancelamento no caso de óbito

Presidente da Arpen-Brasil, Arion Toledo Cavalheiro Júnior assinou convênio com a Receita Federal
que permite a prática de novos serviços

“Hoje é um dia histórico 
para o Registro Civil, pois 

com este convênio firmado, 
o cidadão se beneficiará da 
capilaridade dos cartórios”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

De acordo com o vice-presidente da Ar-
pen-Brasil, Luis Carlos Vendramin Junior, o 
convênio é uma complementação de alguns 
serviços que já eram feitos em parceria com 
a Receita Federal. Ainda de acordo com ele, 
o Ofício da Cidadania – serviço pelo qual os 
cartórios passarão a solicitar e entregar docu-
mentos por meio de novos convênios - repre-
senta grande valor para o Governo brasileiro. 

“Na verdade, é muito mais uma política de 

C
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Estado. Ela contempla, ela consolida o Regis-
tro Civil como a ponta de atendimento do Es-
tado na prestação do serviço. Com o tempo, 
vamos ver várias consolidações nesse aten-
dimento. Vamos trazer mais a identificação 
junto ao Ofício de Registro Civil”, comenta 
Vendramin. 

Opiniões 
Para o vice-presidente do Sinoreg-ES, o regis-
trador civil em Iúna (ES) Jeferson Miranda, 
a Receita Federal do Brasil acerta em fazer 

Segundo o vice-presidente da Arpen-Brasil, 
Luis Carlos Vendramin Junior, o convênio é uma 
complementação de alguns serviços que já eram 
feitos em parceria com a Receita Federal

Para o vice-presidente do Sinoreg-ES, o registra-
dor civil em Iúna (ES) Jeferson Miranda, os con-
vênios existem porque a máquina pública não 
consegue suprir a alta demanda da sociedade

Registrador e tabelião em Linhares (ES), 
Fernando Brandão acredita que a Arpen-Brasil 
está sempre em busca de comodidade e 
qualidade para o cidadão

“Com o tempo, vamos 
ver várias consolidações 

nesse atendimento. 
Vamos trazer mais a 
identificação junto ao 

Ofício de Registro Civil.”

Luis Carlos Vendramin Junior, 
vice-presidente da Arpen-Brasil

“Acredito que a Receita 
reconheceu a excelência 

dos serviços prestados pelos 
Ofícios da Cidadania”

Jeferson Miranda, registrador civil em
Iúna (ES) e vice-presidente do Sinoreg-ES

“À medida que os órgãos 
públicos compreenderem 

a sinergia que podem 
desenvolver com os 

registradores civis das 
pessoas naturais, certamente 

outros convênios serão 
firmados”

Fernando Brandão Coelho Vieira, 
registrador e tabelião em Linhares (ES)

convênio com os cartórios, já que a máquina 
pública não consegue suprir a alta demanda 
da sociedade. 

“Infelizmente a máquina estatal não dá con-
ta da demanda, o que redunda em prejuízo 
para a sociedade. Acredito que a Receita re-
conheceu a excelência dos serviços prestados 
pelos Ofícios da Cidadania”, opina Jeferson 
Miranda. 

Ex-presidente do Sinoreg-ES e registrador e 
tabelião em Linhares (ES), Fernando Brandão 
Coelho Vieira enaltece o trabalho dos Ofícios 

da Cidadania. Para ele, a Arpen-Brasil está 
sempre em busca de comodidade e qualidade 
para o cidadão. 

“À medida que os órgãos públicos com-
preenderem a sinergia que podem desenvol-
ver com os registradores civis das pessoas 
naturais, certamente outros convênios serão 
firmados. Pois do lado dos registradores ci-
vis das pessoas naturais, a favor da sociedade, 
sempre haverá a possibilidade de construção 
de novas soluções benéficas e sem burocracia 
a favor do cidadão”, salienta o registrador.
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om o auxílio dos cartórios, o municí-
pio de Vitória, capital do Espírito San-
to, já regularizou quase três mil mora- 

dias desde 2005, quando vem atuando de uma 
maneira sistemática e ininterrupta em relação 
à regularização fundiária de interesse social. 

Este ano, já foram regularizadas 60 mora-
dias, mas a expectativa é que esse número che-
gue a 150 até fim do ano. Em 2018, o número 
de moradias regularizadas ficou na casa das 
101 habitações. 

Segundo o vice-prefeito da capital capixaba 
e secretário de Obras e Habitação do municí-
pio, Sérgio Sá, para um melhor entendimento 

Sinoreg-ES tem participado ativamente do processo de regularização fundiária em Vitória: em 2019, já foram regularizadas 60 moradias

Regularização fundiária avança na 
capital e região metropolitana do ES
Parceria entre Sinoreg-ES e prefeituras já alcançou 
a regularização de mais de três mil imóveis no Estado

“Trata-se de um processo 
de intervenção pública sob 
os aspectos jurídico, físico 
e, principalmente, social, 
buscando a permanência 

da população que vive 
em áreas ocupadas em 

desconformidade com as leis 
de habitação” 

Márcio Valory, presidente do Sinoreg-ES

da dinâmica da regularização fundiária, deve-
se entender que sob o aspecto urbanístico, a 
regularização se encerra com o registro em 
cartório da planta de parcelamento do solo. 

“A parte jurídica que permite a transferên-
cia da propriedade ao ocupante tem um ca-
ráter quase que perene em função das pecu-
liaridades que envolvem a tramitação de uma 
transferência de propriedade. Nesse sentido, a 
regularização fundiária do município de Vitó-
ria encontra-se em diferentes status de execu-
ção”, afirma o vice-prefeito. 

Sérgio Sá ainda diz que com a consistência 
dos projetos de regularização aliados a uma 

C
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Além disso, o diretor do Sinoreg-ES tam-
bém afirma que, tanto o registrador de imó-
veis como o tabelião de notas têm importante 
papel na sociedade, pois atuam com imparcia-
lidade e independência, verdadeiros promoto-
res da justiça preventiva. 

“Invariavelmente o tabelião de notas é gran-
de conhecedor da região para a qual recebeu a 
delegação, por esta razão, tem muito a contri-
buir nos processos de regularização fundiária. 
Ocorre que as normas deixaram em segundo 
plano este profissional, dando protagonismo 
ao registrador de imóveis, aos entes públicos 
e aos beneficiários. É sabido que a norma não 
veda a participação dos tabeliães de notas, to-
davia, cabe uma crítica ao legislador ao não se 
valer dos conhecimentos jurídicos e empíricos 
desses profissionais, que em muito poderiam 
colaborar nos processos de regularização fun-
diária, por exemplo, atestando e certificando 
fatos, como é o caso de comprovação da pos-
se”, argumenta Luiz Cláudio. 

Para a tabeliã titular do 4º Ofício de Notas 
de Vitória (ES) Marla Dayane Silva Camilo, é 

O vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá, explica que a regularização fundiária se encerra com o registro em 
cartório da planta de parcelamento do solo

“A regularização fundiária 
do município de Vitória 

encontra-se em diferentes 
status de execução” 

Sérgio Sá, vice-prefeito de Vitória (ES)

“Sem engajamento desses entes públicos, 
os projetos estão fadados a não saírem do 
papel. Ao viabilizar as regularizações, dando 
título aos moradores, estamos promovendo o 
bem-estar social e, neste ponto, o cartório tem 
protagonismo, pois lá que se materializa juri-
dicamente a titulação desses imóveis”, avalia 
Luiz Cláudio.

“A moradia é um direito 
fundamental que deve 
ser exercido em todos 

os seus aspectos não só 
com a posse, mas com 
a regularidade formal 

documental insculpida no 
direito real da propriedade” 

Rodrigo Reis, presidente do CNB/ES

maior conscientização da população bene-
ficiária, bem como as parcerias com os car-
tórios por meio do Sindicato dos Notários e 
Registradores do Estado do Espírito Santo 
(Sinoreg-ES), deve haver um forte incremento 
nas escriturações.

“Há de se destacar que estamos tratando 
apenas das irregularidades em nível de regu-
larização fundiária de interesse social, se con-
siderarmos todo o município, esse número 
tende a aumentar”, explica o vice-prefeito. 

Segundo o presidente do Sinoreg-ES, a re-
gularização fundiária constitui ação de fun-
damental importância para atuação nas áreas 
irregulares. 

“Cabe mencionar ainda que se trata de um 
processo de intervenção pública, sob os aspec-
tos jurídico, físico e, principalmente, social, 
buscando a permanência da população que vive 
em áreas ocupadas em desconformidade com 
as leis de habitação, implicando acessoriamente 
melhorias no ambiente urbano do assentamen-
to, no resgate da cidadania e da qualidade de 
vida da população beneficiária”, opina Valory. 

priOridade 
Para o presidente do Colégio Notarial do Bra-
sil – Seção Espírito Santo (CNB/ES) e diretor 
de Notas do Sinoreg-ES, Rodrigo Reis, o pro-
jeto de regularização fundiária tem sido uma 
prioridade das instituições de classe notariais 
e registrais. 

“A moradia é um direito fundamental que 
deve ser exercido em todos os seus aspectos 
não só com a posse, mas com a regularidade 
formal documental insculpida no direito real 
da propriedade, que traz vários benefícios 
para o cidadão que poderá dar o bem imóvel 
em garantia para a obtenção de um financia-
mento bancário, com recursos financeiros 
para a reforma e construção da casa própria, 
sem contar que a escritura e o registro imobi-
liário trazem a segurança jurídica ao dono do 
imóvel”, aponta o presidente do CNB/ES. 

Embora a lei que disponha sobre a re-
gularização fundiária rural e urbana - Lei 
13.465/2017 – seja federal, os municípios 
exercem papel preponderante na aplicação 
da legislação, segundo o diretor de registro de 
imóveis do Sinoreg-ES, Luiz Cláudio. 
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O prefeito de Fundão (ES), Joilson Nunes, e o registrador de imóveis de Iúna Jocsã Araújo Moura entregam 
escritura regularizada para morador local 

O registrador de imóveis em Fundão (ES) Jullius César Wyatt (dir.) também participou da entrega de 
escrituras para a população 

“O acesso a um imóvel 
regularizado é um desejo 

de todos, e a população de 
baixa renda, infelizmente, 
sempre esteve à margem 

deste processo” 

Jocsã Araújo Moura, registrador de
imóveis de Iúna (ES)

“A parceria com o Sinoreg-
ES tem sido de suma 
importância para as 

regularizações, pois, além 
da assessoria técnica, 
também há doação do 
georreferenciamento” 

Joilson Rocha Nunes, prefeito de Fundão (ES)

de suma importância a viabilização de novas 
escrituras para a população. 

“A lavratura de um instrumento eficaz que 
promova um cadastro imobiliário seguro 
gera confiança nos bancos onde juros caem e, 
de maneira geral, isso tudo reflete nos custos 
das transações e fomenta o mercado”, aponta 
a tabeliã. 

Registrador de imóveis de Iúna (ES), Joc-
sã Araújo Moura tem trabalhado com afinco 
para melhorar a situação fundiária do Estado. 

Para ele, à medida que os imóveis da po-
pulação de baixa renda entram na regula-
ridade, as pessoas ganham cidadania, qua-
lidade de vida, têm acesso a uma gama de 
serviços e equipamentos públicos que antes 
não possuíam. 

“O acesso a um imóvel regularizado é um 
desejo de todos, e a população de baixa renda, 
infelizmente, sempre esteve à margem deste 
processo, a exemplo das favelas e de outros 
núcleos urbanos informais, que não têm qual-
quer infraestrutura”, ressalva Moura. 

FundãO 
Na região metropolitana do Espírito Santo, o 
município de Fundão também tem investido 
nos processos de regularização fundiária para 
proporcionar melhores condições de moradia 
à população local, principalmente àquelas lo-
calizadas em zonas de interesses sociais. 

De acordo com o prefeito de Fundão (ES), 
Joilson Rocha Nunes, 94 escrituras já foram 
entregues este ano, mas a previsão é de que 
o ano seja encerrado com 500 escrituras nas 
mãos de moradores da cidade. Segundo o 
prefeito, 300 escrituras devem ser entregues 
no bairro Direção e mais 200 no Campestre 
Clube de Fundão. 

“A parceria com o Sinoreg-ES tem sido de 
suma importância para as regularizações, pois 
além da assessoria técnica, também há doação 
do georreferenciamento do Bairro Direção. 
Assim como o Sinoreg-ES, também temos 
parceria com o 1º Ofício de Fundão, cujo ti-
tular Jullius César Wyatt abriu as portas do 
cartório para nos ajudar neste projeto de regu-
larização, com custo zero”, esclarece o prefeito. 

Segundo Jullius César Wyatt, a Lei 13645/2017 

tornou-se um poderoso instrumento para a re-
gularização fundiária. 

“No caso da usucapião extrajudicial, do 
meu ponto de vista, com as alterações trazidas 
na Lei e com o provimento 65 do CNJ [Con-
selho Nacional de Justiça] está praticamente 
em nossas mãos (Registradores e Notários) 
o sucesso deste instituto. A não anuência ex-
pressa do proprietário e o silêncio sendo inter-
pretado como concordância, rompendo com 
toda uma tradição do nosso ordenamento ju-
rídico. O instituto da usucapião extrajudicial, 
hoje, é uma realidade que ajuda a ‘desafogar’ 
um pouco o nosso Poder Judiciário, trazendo 
uma resposta rápida aos interesses do cida-
dão”, aponta o registrador. 

Ainda de acordo com Wyatt, no caso das 
REURBs, houve uma maior preocupação do 
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O registrador de imóveis em Fundão (ES) Jullius César Wyatt (dir.) também participou da entrega de 
escrituras para a população 

Presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory (dir.) esteve presente à entrega de escrituras para a população de 
Fundão (ES)

“O instituto da usucapião 
extrajudicial hoje é uma 

realidade que ajuda 
‘desafogar’ um pouco o 
nosso Poder Judiciário” 

Jullius César Wyatt, registrador 
de imóveis de Fundão (ES)

“Estamos promovendo 
o bem-estar social e, 

neste ponto, o cartório 
tem protagonismo, pois 

é nele que se materializa 
juridicamente a titulação 

desses imóveis” 

Luiz Claudio da Rocha, 
diretor de imóveis do Sinoreg-ES

“A lavratura de um 
instrumento eficaz que 
promova um cadastro 
imobiliário seguro gera 

confiança nos bancos onde 
juros caem” 

Marla Dayane Silva Camilo, 
tabeliã do 4º Ofício de Notas 

de Vitória (ES)

Para o diretor de registro de imóveis do 
Sinoreg-ES, Luiz Cláudio da Rocha, os municípios 
exercem papel preponderante na aplicação da 
Lei da Regularização Fundiária

Tabeliã do 4º Ofício de Notas de Vitória, Marla 
Camilo acredita que é de suma importância 
a viabilização de novas escrituras para a 
população

legislador em melhorar as condições urbanís-
ticas e ambientais das cidades, incluindo não 
só imóveis nas zonas urbanas como nas rurais, 
imóveis utilizados para moradias, avançando 
em imóveis com finalidade comercial a de-
pender do interesse público. 

Mesmo com cerca de 50% dos imóveis irregu-
lares no Estado do Espírito Santo, o registrador 
acredita que o processo de regularização fun-
diária pode avançar tanto em Fundão, como na 
capital Vitória e nas demais cidades do Estado. 

“É primordial a interação do Sinoreg-ES, 
prefeituras municipais e o Governo do Estado 
do Espírito Santo através da SEDHURB, para 
resolver o problema fundiário do nosso Esta-
do. Este projeto piloto no município de Fundão 
tem condições de se expandir em todo o Estado 
do Espírito Santo”, pontua o registrador. 
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tual vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá 
acumula também o cargo de secretário 
de Obras e Habitação do município. 

Antes, ele já havia sido secretário de Habi-
tação e presidente do Conselho Municipal de 
Habitação de Interesse Social (CMHIS), nos 
períodos entre janeiro de 2005 a abril de 2016 
(não continuamente), período em que a Se-
cretaria recebeu diversos prêmios nacionais. 

Formado em Engenharia Civil pela Universi-
dade Federal do Espírito Santo em 2000, Sérgio 
Sá Freitas atuou como Gestor e como Engenhei-
ro em diversas empresas públicas e privadas. 

Em entrevista à Revista de Direito Notarial e 
Registral do ES, o vice-prefeito fala da parceria 
com os cartórios na promoção da regularização 
fundiária no município de Vitória e elogia o tra-
balho do Sindicato dos Notários e Registrado-
res do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES). 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Em que consiste o programa de regulariza-
ção fundiária do município de Vitória?
Sérgio Sá – O município de Vitória atua de 
uma maneira sistemática e ininterrupta em re-
gularização fundiária de interesse social desde 
janeiro de 2005, época em que foi realizado o 
registro do parcelamento do solo da Poligonal 
11, do Projeto Terra, formada pelos bairros de 
Andorinhas, Joana D’arc e Santa Marta, tendo 
por consequência o início da titulação dos seus 
legítimos ocupantes em dezembro de 2005.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Quantos imóveis já foram regularizados?
Sérgio Sá – Estamos próximos de atingir o nú-
mero de 3.000 escrituras lavradas e registradas 
entregues aos beneficiários do programa de re-

gularização fundiária, número que certamente 
será ultrapassado durante o corrente ano.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Quais regiões do município e quantas famí-
lias já foram contempladas?
Sérgio Sá – Para um melhor entendimento da 
dinâmica da regularização fundiária, devemos 
entender que, sob o aspecto urbanístico, a re-
gularização se encerra com o registro em car-
tório da planta de parcelamento do solo, porém, 
a parte jurídica que permite a transferência da 
propriedade ao ocupante tem um caráter quase 
que perene em função das peculiaridades que 
envolvem a tramitação de uma transferência 
de propriedade. Nesse sentido, a regularização 
fundiária do município de Vitória encontra-se 
em diferentes status de execução. Em nível de 
titulação: Poligonal 1/Jaburu do Projeto Ter-
ra, formada pelas comunidades de Floresta e 
Jaburu. Poligonal 4 do Projeto Terra, formada 
pelas comunidades de São José e Santo André 
na região da Praia do Suá. Poligonal 11 do Pro-
jeto Terra, formada pelos bairros de Andori-
nhas, Joana D’arc e Santa Marta. Bairros: Nova 
Palestina, São Pedro, Itararé, Maria Ortiz, Ilha 
de Monte Belo e Ilha de Santa Maria. Em nível 
de aprovação/registro de planta de parcelamen-
to do solo podemos citar os bairros São José e 
Santo André, situados na região da Grande São 
Pedro. Em nível de levantamentos cadastrais a 
área Poligonal 2 do Projeto Terra, formada pelos 
bairros do Forte São João, Romão e comunidade 
de Alto Jucutuquara. Quanto ao número de fa-
mílias beneficiadas, podemos estimar em apro-
ximadamente 3.900. Número que demostra que 
existe mais de uma família por lote, muitas vezes.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Atualmente, quantos imóveis irregulares 
existem em Vitória? Com esse projeto, qual 
a expectativa de regularização?
Sérgio Sá – Considerando que no cadastro 
imobiliário do município existem aproxima-
damente 51.500 lotes e que a maior parte das 
irregularidades fundiárias do município estão 
concentradas em ZEIS - zonas de especial in-
teresse social - e em terrenos de marinha e os 
seus acrescidos, que esse número é de aproxi-
madamente 26.900 lotes, e que já regulariza-

“O Sinoreg-ES intermedia a elaboração dos 
convênios entre cartórios e o município de Vitória”

Segundo o vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá, a parceria com os cartórios 
pode possibilitar um forte incremento nas escriturações da capital

mos 3.000 lotes, o número de lotes irregulares 
cai para 23.900. Considerando os números 
acima apresentados, podemos estimar a irre-
gularidade fundiária no município em 46% do 
total de lotes. Há de se destacar que estamos 
tratando apenas das irregularidades em nível 
de regularização fundiária de interesse social, 
se considerarmos todo o município, esse nú-
mero tende a aumentar. Com a consistência 
dos nossos projetos de regularização aliado a 
uma maior conscientização da população be-
neficiária, bem como às parcerias com os car-
tórios por meio do Sinoreg-ES, esperamos um 
forte incremento nas escriturações.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Qual a importância da parceria com o Sino-
reg-ES?
Sérgio Sá – Fundamental, na medida em que 
o Sinoreg-ES serve de fórum para os debates 
com os cartórios e intermedia a elaboração 
dos convênios entre cartórios e o município 
de Vitória.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como avalia a atuação do Sinoreg-ES e das 
serventias extrajudiciais no que concerne a 
regularização fundiária?
Sérgio Sá – Decisivamente, cumprindo os 
quesitos estabelecidos em lei no que concerne 
a gratuidade e agilizando os procedimentos, 
tanto na lavratura quanto no registro das es-
crituras.

“Há de se destacar que 
estamos tratando apenas 

das irregularidades em nível 
de regularização fundiária 

de interesse social, se 
considerarmos todo o município, 
esse número tende a aumentar”

A
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abelião titular do 2º Ofício de Notas de 
Vitória, Rodrigo Reis Cyrino também 
é presidente do Colégio Notarial do 

Brasil – Seção Espírito Santo (CNB/ES) e di-
retor de notas do Sindicato dos Notários e 
Registradores do Estado do Espírito Santo 
(Sinoreg-ES). 

Professor de Direito Público, Reis é ainda 
membro da Academia Notarial Brasileira, ten-
do se debruçado sobre diversos assuntos per-
tinentes à atividade notarial e registral do País. 

Em entrevista à Revista de Direito Notarial e 
Registral do ES, o notário fala sobre o processo 
de regularização fundiária no Estado do Espíri-
to Santo e afirma que os cartórios têm trabalha-
do continuamente para auxiliar o Poder Público 
na entrega de escrituras para inúmeras famílias. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como avalia o processo de regularização 
fundiária no âmbito dos cartórios extrajudi-
ciais?
Rodrigo Reis – O projeto de regularização 
fundiária tem sido uma prioridade das ins-
tituições de classe notariais e registrais, con-
siderando que a moradia é um direito fun-
damental que deve ser exercido em todos os 
seus aspectos não só com a posse, mas com 
a regularidade formal documental insculpida 
no direito real da propriedade, que traz vários 
benefícios para o cidadão, que poderá dar o 
bem imóvel em garantia para a obtenção de 
um financiamento bancário, com recursos fi-
nanceiros para a reforma e construção da casa 
própria, sem contar que a escritura e o regis-
tro imobiliário trazem a segurança jurídica ao 
dono do imóvel. Além desses enormes benefí-
cios, para o Poder Público, a regularização dos 
imóveis traz para a formalidade a existência 

dos bens, o que facilitará a implementação de 
políticas públicas na cidade, no âmbito urba-
nístico e desenvolvimento futuro, no campo 
da saúde, da educação e até do lazer, sem con-
tar no aumento da arrecadação tributária, que 
traz justiça fiscal e social. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Além de Vitória, o município de Fundão tem 
se destacado por sua atuação em relação à 
regularização fundiária. Já há números que 
atestem esse processo?
Rodrigo Reis – Já foram regularizados 94 
imóveis constituídos por lotes, mas há aproxi-
madamente 700 lotes a serem ainda regulari-
zados, o que será feito em uma segunda etapa. 
A partir disso, o município certamente partirá 
para a legalização das obras, com a exigência 
do habite-se e até alvará de funcionamento 
para alguns estabelecimentos, o que gera se-
gurança. O município, a partir de agora, pode-
rá fazer a contratação de um engenheiro para 
elaborar os projetos e fazer as averbações de 
construção. A população está muito feliz, se-
gundo me informou o registrador de imóveis 
da cidade, o grande amigo Jullius Cesar Wyatt. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Atualmente, quantos imóveis irregulares 
existem no Estado? Com esse projeto, qual a 
expectativa de regularização?
Rodrigo Reis – Não temos esses dados estatís-
ticos, mas é certo que grande parte do Estado 
do Espírito Santo ainda carece de uma regula-
rização fundiária, pois muitos municípios eram 
constituídos somente de imóveis rurais, onde a 
população urbana foi crescendo e alcançando 
essas áreas sem qualquer aprovação de projeto 
de loteamento na Prefeitura, e as negociações 
foram feitas somente em recibos de compra 
e venda, o que trouxe grandes prejuízos. Esse 
crescimento desordenado precisa ser visto pe-
los poderes públicos como algo grave que tem 
de ser corrigido, e o instrumento adequado é a 
regularização fundiária. Ganha o Poder Públi-
co, a sociedade e as gerações futuras. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como o Sinoreg-ES e os cartórios do Estado 
têm colaborado com o projeto?

“O projeto de regularização fundiária tem sido uma 
prioridade das instituições de classe notariais e registrais”

Para o presidente do CNB/ES, Rodrigo Reis, os cartórios têm auxiliado muito 
o Poder Público para viabilizar a regularização fundiária no Espírito Santo

Rodrigo Reis – As entidades de classe dos 
cartórios têm auxiliado muito os poderes pú-
blicos com o conhecimento jurídico e docu-
mental na prática dos atos registrais, de levan-
tamento topográfico, aprovação de projetos, 
a escritura pública e o registro imobiliário. 
É uma imensa satisfação ver o cidadão rece-
bendo o título da sua propriedade através da 
escritura, o que legitima e consolida a proprie-
dade e permite ao Poder Público uma gestão 
profissional da cidade na implementação de 
políticas públicas e na arrecadação tributária. 
As instituições de classe notariais e registrais 
estão empenhadas nesse projeto que tem um 
caráter social e relevante para todo o Estado. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Existe algum projeto para expandir a regulari-
zação fundiária para outros municípios do ES?
Rodrigo Reis – O projeto realizado na cidade 
de Fundão foi um piloto, que deverá ser se-
guido em outras iniciativas ao longo de todo 
o Estado do Espírito Santo. Esse é um projeto 
também educativo, no qual após a entrega do 
título é feito um trabalho de conscientização da 
importância e da necessidade da escritura pú-
blica como instrumento de segurança jurídica 
da propriedade imobiliária do cidadão, que tal-
vez seja um dos maiores patrimônios materiais 
de uma pessoa. É a realização do sonho da casa 
própria. Nesse sentido, deixo registrado aqui os 
parabéns a todos os idealizadores e operadores 
na prática desse projeto.

“As entidades de classe dos 
cartórios têm auxiliado muito 

os poderes públicos com 
o conhecimento jurídico e 
documental na prática dos 

atos registrais”

T
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ão é incomum existirem situações na 
qual a pessoa adquire um imóvel usa-
do e, quando vai, de fato, tomar a posse 

do imóvel e passar a intervir neste (morando 
ou avaliando o seu estado), verifica que o an-
tigo dono, seus familiares ou outras pessoas 
ainda estão residindo lá.

São hipóteses, principalmente, de vendas 
realizadas diretamente com a corretora ou 
imobiliária de imóveis dos quais já são usados 
(vamos chamá-los de “compradores direto”) 
ou, principalmente, do arrematante do imóvel 
em leilão (judicial ou extrajudicial). 

Em quaisquer dessas situações, se na even-
tualidade do comprador ou arrematante se 
deparar com pessoas estranhas residindo no 
imóvel por ele adquirido ou arrematado, exis-
tem mecanismos jurídicos e previstos em lei 
do qual o prejudicado poderá se utilizar. 

Nada impede do comprador ou arrematan-
te conseguir resolver a questão de maneira 
amigável e consensual, às vezes até auxilian-
do os indivíduos que se encontram no imóvel 
com alguma ajuda material ou financeira, por 
exemplo, arcando com os custos da mudan-
ça, não cobrando por eventuais prejuízos que 
imóvel foi acometido, entre outras.

Mas, e quando não há consenso para a saída 
amigável do imóvel? O que pode o comprador 
ou arrematante fazer?

O meio mais eficaz para solucionar esta con-
fusão denomina-se Ação de Imissão na Posse.

Este instrumento serve para que, aquele que 
adquiriu um imóvel ou arrematou em leilão, 
mesmo não tendo a posse deste, poderá bus-
car uma tutela jurídica para requerer a saída 
compulsória/obrigatória da(s) pessoa(s) que 
lá se encontra(m). 

Os principais fundamentos deste tipo de 
ação estão no direito à posse direta daquele 
que adquire o imóvel com base na sua pro-
priedade, conforme previsão do Código Civil 
de 2002, em seus artigos 1228 e 1275.

*Pérecles Ribeiro Reges, é especialista em Pro-
cesso Civil pela Faculdade de Direito de Vitória 
(FDV), ênfase em Prática Cível pelo Centro de 
Ensino Renato Saraiva (CERS), aluno especial 
(2018/2) e ouvinte (2019/1) do Programa de 
Pós-graduação em Direito Processual (PPGDIR) 
da UFES, membro da Comissão de Direito Imo-
biliário da OAB/ES, advogado do escritório BRFT 
Sociedade de Advogados, inscrito nos quadros da 
OAB/ES sob o nº 25.458 e atua nos ramos do Di-
reito Civil, Direito Imobiliário, Direito Empresarial 
e Direito do Consumidor.

Comprei um imóvel, mas tem gente 
morando lá. E agora, o que fazer?
Por Pérecles Ribeiro Reges*

“No passado, o Judiciário 
obrigava ao comprador ou 

arrematante comprovar que 
era proprietário do imóvel” 

Esta interpretação é extremamente impor-
tante, pois traz para o comprador ou arrema-
tante, prejudicado pela presença de pessoas 
estranhas ao imóvel, a possibilidade de se va-
ler de uma decisão judicial, inclusive em cará-
ter liminar, que obriga, lícita e legalmente, tais 
pessoas a se retirarem do imóvel.

Assim, com a formatação atual para situa-
ções como a apontada neste artigo, acaba o 
comprador ou arrematante ficando desobri-
gado da necessidade de ter de transferir o 
imóvel para o seu nome para, somente depois, 
buscar esta tutela judicialmente para adentrar 
ao imóvel.

Hei de concordar com o posicionamento do 
STJ, considerando que esta linha de pensamen-
to é a mais correta, pois visa evitar prejuízos 
ainda maiores aos compradores ou arrema-
tantes do imóvel, restando possível a aplicação 
deste instrumento inclusive para investidores 
imobiliários, acelerando o processo de restitui-
ção do que lhe pertence, por direito, e convali-
dando-o por meio um hábil, legal e eficaz.

No passado, o Judiciário obrigava ao com-
prador ou arrematante comprovar que era 
proprietário do imóvel, que alega estar sendo 
“utilizado” por outras pessoas que não por ele, 
através da prova no Registro Geral de Imóveis 
(RGI), de modo que era imprescindível apre-
sentar a certidão de ônus atualizada, confir-
mando o imóvel já estar em seu nome, para 
poder propor a Ação de Imissão na Posse.

Entretanto, em recentíssimas decisões, o 
Supremo Tribunal de Justiça (STJ) vem confir-
mando o entendimento de que não é mais ne-
cessário, impreterivelmente, a comprovação da 
propriedade, mediante confirmação no registro 
do RGI do respectivo imóvel para que o com-
prador ou arrematante requeira a saída obriga-
tória, por meio de uma decisão judicial, das pes-
soas desconhecidas que ainda estão no imóvel.

Em outras palavras, basta que comprador 
ou arrematante confirme a sua pretensa pro-
priedade, mesmo que ainda não convalidada 
no RGI, apresentando em juízo, por exemplo, 
(i) contrato de promessa de compra e ven-
da, ou (ii) os documentos do leilão (carta de 
arrematação, ou escritura pública), ou (iii) o 
contrato de aquisição do imóvel, entre outros 
documentos aptos a confirmar a aquisição por 
aquele que está sendo privado de tomar a pos-
se do imóvel.

Vale ressaltar que este procedimento é um 
dos mais eficazes para compelir/forçar a saída 
de quem está no imóvel, mas dele não é nada, 
nem legítimo possuidor, nem proprietário. 
Essa saída forçosa pode, inclusive, contar o 
uso e auxílio da força policial. 

Ademais, é plenamente possível se requi-
sitar uma tutela urgente (é o que chamamos 
de liminar nos termos técnicos), adiantando, 
processualmente, o pedido final, qual seja, 
reaver a posse do imóvel que está sendo usada 
por terceiros estranho.

Aquele entendimento do STJ informado 
anteriormente na seguinte linha de raciocínio: 
o título aquisitivo do imóvel (contrato ou pro-
messa de compra e venda, carta de arrematação, 
entre outros), sendo considerado meio apto e 
idôneo à confirmar a propensa propriedade so-
bre o imóvel, basta para que o comprador possa 
reaver a posse do bem adquirido ou arremata-
do quando estes estiverem nas “mãos” de ter-
ceiros, fazendo jus à Ação de Imissão na Posse.

N
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Vitória será sede do 
I Encontro Regional de RTDPJ
Evento acontecerá entre os dias 
20 e 21 de setembro no auditório do 
Conselho Regional de Contabilidade/ES

“Estou muito feliz e honrada 
em coordenar o I Encontro 
de RTDPJ em nosso Estado. 

Será uma grande 
oportunidade de alinharmos 
os entendimentos sobre os 

temas atuais do segmento.”

Camila do Valle, oficial substituta 
do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra (ES)

Durante o I Encontro Regional de RTDPJ, que acontecerá em Vitória, será realizada a fundação da seccional de RTDPJ do Espírito Santo

Instituto de Registro de Títulos e Do-
cumentos e de Pessoas Jurídicas do 
Brasil (IRTDPJBrasil) realizará, pela 

primeira vez, um encontro regional no Estado 
do Espírito Santo. Os registradores de Títulos 
e Documentos e Pessoas Jurídicas capixabas e 
dos demais estados brasileiros poderão parti-
cipar do evento, que ocorrerá entre os dias 20 
e 21 de setembro, no auditório do Conselho 
Regional de Contabilidade-ES.

O I Encontro Regional de RTDPJ conta com 
o apoio do Conselho Regional de Contabilida-
de do Espírito Santo (CRC-ES), do Sinoreg-ES 
e da Anorg/ES. A parceria com o CRC-ES é 
inédita e abre um momento especial na pro-
gramação para os contadores do Estado, que 

O terão uma palestra exclusiva. A informação é 
da anfitriã e coordenadora do evento, Camila 
do Valle, oficial substituta do 1º Ofício da 2ª 
Zona da Serra (ES), integrante da Comissão 
de Marketing, Comunicação e Responsabili-
dade Social do IRTDPJBrasil.

A realização do Encontro Regional no Es-
pírito Santo vem coincidir com a organização 
da categoria de RTDPJ no Estado. Segundo 
Camila do Valle, os registradores da especia-
lidade se preparam para fundar a seccional do 
Espírito Santo, que será formalmente apresen-
tada na abertura do evento.

“Estou muito feliz e honrada em coordenar 
o I Encontro de RTDPJ em nosso Estado. Será 
uma grande oportunidade de alinharmos os en-
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tendimentos sobre os temas atuais do segmento, 
visando sempre a maior satisfação dos usuários 
dos nossos serviços”, diz Camila do Valle. Ela 
destaca que, além dos registradores de TDPJ 
e demais profissionais dos cartórios, o evento 
é interessante para contadores, estudantes de 
Direito, administradores e aqueles que deseja-
rem um conhecimento mais profundo na área.

O presidente do IRTDPJBrasil, Rainey Mari-
nho, está animado com a realização do evento 
em solo capixaba. “Em todo o País temos sentido 
uma mobilização para o fortalecimento da nos-
sa atividade. O IRTDPJ está pronto para ajudar 
os colegas de todos os estados em suas deman-
das. Iremos ao Espírito Santo e lá esperamos 
ver colegas também de outras regiões, pois tra-
taremos de temas de grande importância”, diz.

Responsável por sediar o evento, o presi-
dente do CRC-ES, Roberto Schulze, diz que 
apoiar o encontro é proporcionar a melhoria 
no ambiente de negócios e consequentemente 
a melhoria das condições de trabalho do pro-
fissional da contabilidade quando este se rela-
ciona com os cartórios. 

“Estamos vivendo um momento no qual 
promover ações no sentido de melhorar o 
ambiente de negócios é prioridade. Os Car-
tórios de Registro de Títulos e Documentos 
e Pessoas Jurídicas fazem parte deste contex-
to, e ações no sentido de atingir o objetivo da 
simplificação, da desburocratização, irão be-
neficiar a todos, empresários, contadores e a 
sociedade como um todo”, aponta o Schulze. 

Ainda de acordo com ele, o Sinoreg-ES tem 

Conheça os temas do evento 
l Registro Público de Empresas – Junta Comercial ou Cartório? - Exclusiva 

para os associados ao Conselho Regional de Contabilidade/ES

l Tira dúvidas sobre a Central RCPJ e a Redesim – Painel exclusivo para os 
associados ao Conselho Regional de Contabilidade-ES

l O IRTDPJBrasil e as perspectivas para a classe

l Marketing e Responsabilidade Social dos Cartórios de RTD – Projeto A 
Casa é Nossa - Atualidades do Registro de Títulos e Documentos

l Atualidades Registro Civil de Pessoas Jurídicas – Jalber Buannafina, oficial 
substituto do RCPJ do Rio de Janeiro

l Redesim: a contribuição dos cartórios de RCPJ para a melhoria do ambien-
te de negócios no país

l RTD e Sinter – como funciona o módulo de integração Central/Receita 
Federal

Para o presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Espírito Santo, Roberto 
Schulze, apoiar o encontro é proporcionar a 
melhoria no ambiente de negócios

“Estamos vivendo um 
momento no qual promover 

ações no sentido de melhorar 
o ambiente de negócios é 

prioridade”

Roberto Schulze, presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade do Espírito Santo

“Em todo o País temos 
sentido uma mobilização 
para o fortalecimento da 
nossa atividade. O IRTDPJ 
está pronto para ajudar os 

colegas de todos os estados 
em suas demandas.”

Rainey Marinho, 
presidente do IRTDPJBrasil

Segundo o presidente do IRTDPJBrasil, Rainey 
Marinho, o Instituto está pronto para ajudar os 
colegas de todos os estados em suas demandas

atuado fortemente no sentido de viabilizar, 
junto à Receita Federal e prefeituras, a integra-
ção das informações que permitam a melhoria 
da agilidade dos procedimentos dos cartórios. 
“A realização deste evento no Espírito Santo 
demonstra a preocupação do Sindicato com 
seus associados e filiados, pelo que proporcio-
nará a todos os participantes”, conclui o presi-
dente do CRC-ES. 

inscrições 
Serão aceitas inscrições de registradores de Tí-
tulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas e 
seus prepostos, colaboradores dos cartórios de 
RTDPJ, servidores do Judiciário, advogados, 
contadores, estudantes dos cursos de Direito 
e Contabilidade, administradores e profis-
sionais que trabalham direta e indiretamente 
com o Direito Registral. Associados ao IRT-
DPJBrasil, instituições parceiras e estudantes 
têm direito a desconto.

As inscrições serão feitas exclusivamente 
pela internet, pelo site www.eventosirtdpj
brasil.org. Para efetuar a inscrição com pre-
ço diferenciado, deve ser solicitado código 
especial, pessoal e intransferível pelo e-mail 
irtdpjbrasil@irtdpjbrasil.org.br.
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stão abertas as inscrições para o 11º 
Fórum Internacional do Programa de 
Apostila Eletrônica (e-APP) da Haia, 

evento destinado a debater novas tecnologias 
que possam aprimorar a operação e a eficácia 
do processo de autenticação de documentos 
realizados por meio da Convenção da Apostila 
da Haia, e que será realizado entre os dias 16 e 
18 de outubro no Hotel Gran Marquise na ci-
dade de Fortaleza, no Ceará. Para fazer sua ins-
crição basta entrar no site https://forumapos-
tille.org.br/ e garantir sua presença no evento. 

Promovido anualmente, o Fórum Interna-
cional do Programa de Apostila Eletrônica 
(e-APP) da Haia será realizado pela primeira 
vez no Brasil por meio de uma parceria entre 
a Hague Conference on Private International 
Law (HCCH), o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), o Ministério das Relações Exteriores, 
a Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil (Anoreg/BR), o Colégio Notarial 
do Brasil (CNB/CF) e a Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen
-Brasil). 

inscrições
As inscrições podem ser feitas pelo site:
www.forumapostille.org.br.

Valores para inscrições realizadas até o 
dia 6 de setembro

Notários e Registradores R$ 400
Público em Geral R$ 400
Acompanhante R$ 250

Abertas as inscrições para o 11º Fórum Internacional 
do Programa de Apostila Eletrônica (e-APP) da Haia

Evento será promovido pela primeira vez no Brasil por meio de uma parceria 
entre o Governo Federal e as entidades nacionais da classe cartorária

Considerado o principal evento mundial 
sobre a Convenção da Haia, o Fórum Inter-
nacional do Programa de Apostila Eletrônica 
(e-APP) da Haia tem como principal objetivo 
criar um espaço de intercâmbio sobre as me-
lhores práticas no âmbito do apostilamento. 

O evento contará com uma série de pa-
lestras, ministradas por especialistas e au-
toridades internacionais do segmento, que 
abordarão os panoramas e desafios para o 
aprimoramento do serviço. Além disso, o 11º 
Fórum Internacional do Programa de Apos-
tila Eletrônica (e-APP) da Haia também será 
marcado pelo lançamento oficial da nova pla-
taforma de apostilamento brasileira.

sObre a apOstila da Haia
A Apostila é um certificado de autenticidade 
emitido por países signatários da Convenção 
da Haia, promulgada no Brasil pelo Decreto 
8.666/2016. O certificado é inserido em do-
cumentos públicos e privados (diplomas es-
colares) para atestar sua origem (assinatura, 
cargo de agente público, selo ou carimbo de 

instituição). Esse documento público apos-
tilado é apresentado em outro país, também 
signatários da Convenção da Haia.

O apostilamento foi instituído para substi-
tuir a legalização de documentos que era feita 
pelos consulados, muitas vezes complicada, 
demorada e dispendiosa.

A Convenção da Apostila somente se aplica 
quando o país no qual o documento público 
foi emitido (origem) e o país em que o docu-
mento seja utilizado (destino) forem partes da 
Convenção.

E
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo
Mês de junho de 2019
Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento financei-
ro do FARPEN, analisou os relatórios e demais docu-
mentos remetidos por Notários e Registradores des-
te Estado, correspondentes ao mês de MAIO/2019, 
aprovando o ressarcimento dos Atos Gratuitos 
Praticados pelos registradores civis como segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do 
artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, não houve de-
posito em aplicação CDB na agência 076 do Banes-
tes, por insuficiência de saldo.

Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordiná-
ria, realizada no dia 17 de agosto de 2018, convoca-
da exclusivamente para fins de decisão relativa às 
novas regras do repasse, tendo em vista a arrecada-
ção deficitária do FARPEN, informamos que a redu-
ção percentual do repasse no Mês de JUNHO/2019 
foi de: 

Redução global do repasse: 28% (Vinte e oito por 
cento), aplicando-se este percentual para todas as 
rubricas que atualmente são pagas pelo FARPEN.

Vitória, 01 de julho de 2019.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  674.774,46
Saldo em caixa mês anterior  9.328,06
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES  0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   684.102,52

B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  609.723,22 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  34.085,23 
3 – Devolução FARPEN 0,00 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 683,40 
5 - Repasse ao Sinoreg-ES 13.495,49 
5.1 - 2% referente depósito entre 20/05 a 31/05 258,92 
6 – Repasse à AMAGES 13.485,44 
6.1 – 2% referente depósito entre 20/05 a 31/05 258,92 
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 006/2019 2.739,43 

SALDO LÍQUIDO   (674.730,05) 9.372,47
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. (CDB)  (67.477,45)
C.a – 10% referente depósito entre 20/05 a 31/05   (1.294,59)
SALDO  9.372,47
Recebimentos entre 18/06 a 30/06  12.485,38
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  21.857,85
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Conselho Nacional da Justiça (CNJ) 
publicou, no dia 3 de julho, o Provi-
mento nº 82, a fim de regulamentar 

questões relativas à alteração de nome no 
Registro Civil das Pessoas Naturais. A nor-
ma trata de algumas hipóteses já familiares 
ao registrador civil, como a alteração de pa-
tronímico familiar em razão de casamento, 
separação e/ou divórcio superveniente dos 
genitores. Entretanto, referida norma tam-
bém apresenta inovações, ao disciplinar, por 
exemplo, a mudança de nome em virtude do 
estado de viuvez e a inclusão de sobrenome 
ao nome de menor de idade diretamente no 
Registro Civil.

O novel Provimento prestigia o Registro Civil 
das Pessoas Naturais, colocando-o, novamen-
te, como protagonista do necessário movi-
mento de desjudicialização no País. Todavia, 
se por um lado é fundamental reconhecermos 
o valor da norma editada pelo CNJ, por outro 
é preciso buscar a melhor interpretação visan-
do a uniformidade em sua aplicação.

Desta forma, tendo por fundamento os prin-
cípios da dignidade da pessoa humana, iden-
tidade, veracidade dos registros públicos e da 
legalidade, a Arpen-Brasil publica a presente 
nota técnica sobre o Provimento nº 82 do CNJ 
nos seguintes termos:

l O Provimento nº 82 do CNJ regulamenta 
três procedimentos extrajudiciais de altera-
ção de nome que denominaremos:

l	 Alteração de Patronímico Familiar (art. 1º, 
caput do Provimento nº 82 do CNJ) 

l	 Alteração de Nome de Viúvo (art. 1º, §3º do 
Provimento nº 82 do CNJ) 

l	 Alteração de Nome de Filho Menor para 
Identidade Familiar (art. 2º, I e II do Provi-
mento nº 82 do CNJ)

Arpen-Brasil publica nota técnica 
sobre Provimento nº 82 do CNJ
A norma também apresenta inovações ao disciplinar a mudança 
de nome em virtude do estado de viuvez e a inclusão de sobrenome 
ao nome de menor de idade diretamente no Registro Civil

O ii) alteraçãO de 
nOme de ViúVO
Base legal e normativa: art. 1º, §3º do Provi-
mento 82 da CNJ.

Hipótese de Cabimento: Alteração do nome 
de viúvo(a), com retorno ao nome de soltei-
ro(a), em virtude do falecimento do cônjuge.

Legitimidade: o próprio interessado ou seu 
representante legal (se incapaz) ou procura-
dor constituído pelo interessado ou represen-
tante legal (instrumento público ou particular 
com firma reconhecida).

Documentação necessária: 
1) certidão original do assento de óbito do 

cônjuge falecido; 
2) cópia autenticada ou conferida (oficial/

escrevente) dos documentos pessoais do 
interessado.

Necessidade de autorização judicial: Não 
(art. 97 da Lei 6.015/73 somada à interpre-
tação sistêmica, teleológica e sociológica da 
nova normativa).

Possibilidade de envio via e-protocolo: Sim.

Custas e emolumentos: aplica-se o valor pre-
visto para procedimento administrativo nas 
tabelas de emolumentos estaduais, respei-
tando-se as questões atinentes à gratuidade, 
quando for o caso.

Publicidade da alteração: a averbação refe-
rente à alteração deve estar expressa na certi-
dão respectiva.

i) da alteraçãO de 
patrOnímicO Familiar
Base legal e normativa: art. 3º, parágrafo úni-
co, da Lei 8.560/92 e art. 1º, “caput” do Provi-
mento nº 82 da CNJ;

Hipótese de Cabimento: alteração do patro-
nímico familiar (materno ou paterno) no(s) 
assento(s) de nascimento e casamento do(s) 
filho(s) por subsequente matrimônio, separa-
ção ou divórcio dos genitores.

Legitimidade: o próprio interessado (se maior 
e capaz) ou seu representante legal (se menor 
ou incapaz) ou procurador constituído pelo 
interessado ou representante legal (instru-
mento público ou particular com firma reco-
nhecida).

Documentação necessária: 
1) certidão original do assento de casamento 

dos pais que conste a alteração pretendida; 
2) cópia autenticada ou conferida (oficial/

escrevente) dos documentos pessoais do 
interessado. 
Observação: No caso de separação ou di-
vórcio posterior ao nascimento, certidão 
original do assento de casamento dos pais 
com a averbação respectiva.

Necessidade de autorização judicial: não (art. 
1º, §1º do Provimento nº 82 da CNJ)

Possibilidade de envio via e-protocolo: sim

Custas e emolumentos: aplica-se o valor pre-
visto para procedimento administrativo nas 
tabelas de emolumentos estaduais, respei-
tando-se as questões atinentes à gratuidade, 
quando for o caso.

Publicidade da alteração: a certidão de nas-
cimento e a de casamento serão emitidas com 
o nome mais atual, sem fazer menção sobre a 
alteração ou o seu motivo, devendo fazer refe-
rência no campo de “observações” ao parágra-
fo único do art. 21 da Lei 6.015, de 31/12/1973.
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iii) alteraçãO de nOme de FilHO 
menOr para identidade Familiar
Base legal e normativa: art. 2º, I e II do Provi-
mento nº 82 da CNJ.

Hipótese de Cabimento: Acréscimo do patro-
nímico de genitor ao nome do filho menor de 
idade, quando: 
I – Houver alteração do nome do genitor em 

decorrência de separação, divórcio ou viu-
vez; 

II – O filho tiver sido registrado apenas com o 
patronímico do outro genitor. 
Observação: Em ambas as hipóteses de 
cabimento, o provimento somente autori-
za o acréscimo de sobrenome do genitor 
ao nome do filho menor.

Legitimidade: recomenda-se, por cautela, a 
formulação do pedido por ambos os genitores, 
em conjunto, ou procurador constituído pelos 
interessados (instrumento público ou particu-

lar com firma reconhecida).

Documentação necessária: 
1) certidão original do assento de nascimen-

to do menor; 
2) certidão original do assento de casamento 

dos pais que conste a alteração pretendida 
(apenas para a hipótese de cabimento do 
inciso I do art. 2º); 

3) cópias autenticadas ou conferidas (oficial/
escrevente) dos documentos pessoais dos 
interessados.

Requisitos especiais autorizadores:
1) Em ambas as hipóteses de cabimento, se o 

filho for maior de dezesseis anos, o acrés-
cimo do patronímico exigirá o seu con-
sentimento.

2) Somente será averbado o acréscimo do 
patronímico ao nome do filho menor de 
idade quando o nome do genitor for alte-
rado no registro de nascimento, nos ter-

mos do art. 1º do Provimento (Alteração 
de Patronímico Familiar). Aplicável ape-
nas na hipótese do inciso I do art. 2º do 
Provimento 82 do CNJ.

Necessidade de autorização judicial: Não 
(art. 2º, §1º do Prov. 82 do CNJ).

Possibilidade de envio via e-protocolo: Sim.

Custas e emolumentos: aplica-se o valor pre-
visto para procedimento administrativo nas 
tabelas de emolumentos estaduais, respei-
tando-se as questões atinentes à gratuidade, 
quando for o caso. Publicidade da alteração: 
a certidão de nascimento será emitida com o 
acréscimo do patronímico ao nome do filho 
menor de idade no campo respectivo campo, 
sem fazer menção sobre a alteração ou o seu 
motivo, devendo fazer referência no campo de 
“observações” ao parágrafo único do art. 21 da 
Lei 6.015, de 31/12/1973.
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Recomendação n° 40 do CNJ dispõe sobre os 
prazos e informações a serem prestadas ao Sirc
Os Cartórios de Registro Civil devem disponibilizar as informações por 
meio do sistema informatizado de transmissão eletrônica de dados

ecomendação nº 40, 
2 de julho de 2019

Dispõe sobre os prazos e informações a serem 
prestadas ao Sistema Nacional de Informações 
de Registro Civil - SIRC pelas serventias extra-
judiciais de registro de pessoas naturais. 

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTI-
ÇA, usando de suas atribuições constitucio-
nais, legais e regimentais e

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e 
de normatização do Poder Judiciário dos atos 
praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4°, 1, 
li e Ili, da Constituição Federal) ;

CONSIDERANDO a competência do Poder 
Judiciário de fiscalizar os serviços notariais e 
de registro (arts. 103-B, § 4°, 1 e 111, e 2 36, § 
1°, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO a competência do Cor-
regedor Nacional de Justiça de expedir reco-
mendações e outros atos normativos desti-
nados ao aperfeiçoamento das atividades dos 
serviços notariais e de registro (art. 8°, X, do 
Regimento Interno do Conselho Nacional de 
Justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos notários 
e registradores de cumprir as normas técnicas 
estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 
e 38 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 
1994);

CONSIDERANDO as normas do art. 41 da 
Lei nº 11.977/2009 e do Decreto n. 8.270/2014 
que instituiu o Sistema Nacional de Informa-
ções de Registro Civil - SIRC;

CONSIDERANDO o avanço tecnológico, a 
informatização e a implementação de siste-
mas eletrônicos compartilhados e de sistema 
de registro eletrônico que possibilitam a rea-
lização das atividades notariais e de registro 
mediante o uso de tecnologias da informação 
e comunicação;

CONSIDERANDO as inovações legais tra-
zidas pelo art. 68 da Lei nº 8.212/1991, com 
a redação dada pela Lei nº 13.846/2019, que 
estabelece no os prazos para a prestação de 
informações ao SIRC pelas serventias extraju-
diciais de registro de pessoas naturais;

CONSIDERANDO que o SIRC não é uma 
ferramenta exclusiva do INSS e tem como 
finalidade o apoio à formulação de políticas 
públicas em diversas áreas de atuação do Po-
der Executivo Federal devendo ser fornecidas 
todas as informações constantes do registro 
civil de pessoas naturais, conforme os campos 
estabelecidos pelo SIRC;

CONSIDERANDO o decidido no Pedido de 
Providências nº 0002327- 78.2019.2.00.0000,

RESOLVE:

Art. 1° RECOMENDAR às serventias extraju-
diciais de registro de pessoas naturais a obser-

vância do prazo de 1 (um) dia útil, estabeleci-
do pela Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, 
para remessa ao INSS pelo Sistema Nacional 
de Informações de Registro Civil (SIRC), ou 
por outro meio que venha a substituí-lo, da 
relação dos nascimentos, dos natimortos, dos 
casamentos, dos óbitos, das averbações, das 
anotações e das retificações registradas na ser-
ventia.

Parágrafo Único. As serventias extrajudiciais 
de registro de pessoas naturais localizadas em 
municípios que não dispõem de provedor de 
conexão com a internet ou de qualquer meio 
de acesso à internet poderão remeter as infor-
mações de que trata o caput em até 5 (cinco) 
dias úteis.

Art. 2° Devem ser remetidas pelas serventias 
extrajudiciais de registro de pessoas naturais 
todas as informações disponíveis no registro e 
exigidas pelo SIRC por meio do sistema infor-
matizado de transmissão eletrônica de dados.

Art. 3° As Corregedorias locais devem fisca-
lizar o cumprimento dos prazos fixados em 
lei, bem como o integral fornecimento das 
informações disponíveis no registro pelas ser-
ventias extrajudiciais de registro de pessoas 
naturais.

Art. 4º Esta recomendação entra em vigor na 
data da sua publicação

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça

R
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Recomendação n° 41 do CNJ 
dispõe sobre a dispensa dos 
Cartórios de Registo de Imóveis 
da anuência dos confrontantes

ecomendação nº 41, 
de 2 de julho de 2019

Dispõe sobre a dispensa dos Cartórios de Re-
gisto de Imóveis da anuência dos confrontan-
tes na forma dos $1$ 3' e 4' do art.176 da Lei 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada 
pela Lei n. 13.838, de 4 de junho de 2019.

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTI-
ÇA, usando de suas atribuições constitucio-
nais, legais e regimentais,

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e 
de normatização do Poder Judiciário dos atou 
praticados por seus órgãos (art. 103-B, $ 4', 1, 
ll e 111, da Constituição Federal de 1988);

CONSIDERANDO a competência do Poder 
Judiciário de fiscalizar os serviços extrajudi-
ciais (arts. 103-B, $ 4', 1 e} I e III, e 236, $ 1', da 
Constituição Federal);

CONSIDERANDO a competência regimental 
normativa da Corregedoria Nacional de Justiça 
em expedir provimentos e outros atou normati-
vos destinados ao aperfeiçoamento das atividades 
dos serviços extrajudiciais (art. 8', X, do RJCNJ);

CONSIDERANDO a obrigação dos serviços 
extrajudiciais de cumprir as normas técnicas 
estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 
38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994);

CONSIDERANDO os princípios da supre-

macia do interesse público, da eficiência, da 
continuidade do serviço público e da seguran-
ça jurídica;

CONSIDERANDO o que consta do Pedido 
de Providencias 0004541-42.2019.2.00.0000;

CONSIDERANDO a necessidade de uni-
formizar a interpretação e a aplicação da Lei 
6.015/1973 (LRP), em especial da regra cons-
tante do art. 176 § 13°, introduzido pela Lei 
13.8 38, de 04 de junho de 2019, que dispõe:
"Para a identificação de que tratam os§§ 3° e 4º 
deste artigo, é dispensada a anuência dos con-
frontantes, bastando para tanto a declaração 
do requerente de que respeitou os limites e as 
confrontações". 

CONSIDERANDO que o mencionado §3º do 
art. 176 cuida exclusivamente dos casos de des-
membramento, parcelamento ou remembra-
mento de imóveis rurais e que o subsequente § 
4º impõe a obrigatoriedade de geo-referencia-
mento para fins de registro, em qualquer situa-
ção de transferência de imóvel rural;

CONSIDERANDO que o art. 213, § 11º, 11, 
da LRP dispõe que independe de retificação a 
adequação da descrição de imóvel rural às exi-
gências dos arts. 176, §§ 3° e 4°, daquela Lei.

CONSIDERANDO que a alínea "d" do inciso 
I do artigo 213 da LRP autoriza "a inserção de 
coordenadas georreferenciadas" sem anuência 
dos confrontantes nas hipóteses em que "não 
haja alteração das medidas perimetrais";

CONSIDERANDO que as hipóteses em que 
houver "inserção ou alteração de medida pe-
rimetra/ de que resulte, ou não, alteração de 
área" é regulamentada pelo inciso II do arti-
go 213 da LRP, e que tal procedimento exige a 
anuência dos confrontantes;

RESOLVE:

Art. 1º RECOMENDAR aos registradores de 
imóveis que nas retificações previstas no art. 
213 da Lei 6.015/73, provenientes de georre-
ferenciamento de que trata a Lei Federal nº 
10.267/2001, dispensem a anuência dos con-
frontantes nos caso de desmembramento, 
parcelamento ou/ remembramento de imó-
veis rurais, bastando para tanto a declaração 
do requerente de que respeitou os limites e as 
confrontações, nos termos do art. 176, $$3' e 
4' c/c $ 13' da Lei 6.015/73, alterada pela Lei n. 
13.838 de 4 de junho de 2019.

Parágrafo Único. Nas retificações em que 
houver inserção ou alteração de medida pe-
rimetral de que resulte, ou não, alteração da 
área até então constante na matrícula, reco-
menda-se que os oficiais de registro conti-
nuem exigindo a anuência dos confrontantes: 
nos exatos termos do que preceitua o art. 213, 
11, da Lei 6.015/73.

Art. 2º Esta recomendação entra em vigor na 
data de sua publicação.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça

R
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