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EDITORIAL

A importância da atividade
de Registro de Títulos e
Documentos e Pessoa Jurídica

Q

uando falamos em RTDPJ estamos diante de algo que pretendemos que perdure no
tempo e é assim que funciona com o registro de documentos e atos de pessoas jurídicas. Ou seja, quando o cidadão procede com o registro de qualquer documento
em Títulos e Documentos, está dando publicidade a determinado documento
ou ato jurídico de modo que ninguém possa alegar desconhecimento futuro.
Indo além, trata-se da credibilidade de uma empresa ou de atuação profissional que
fica perpetuada. Um simples registro é fator determinante para dar confiabilidade a uma
negociação pela segurança e eficácia que proporciona ao ato jurídico praticado.
Dentre as atividades desenvolvidas nessa especialidade cartorária, a Lei Federal nº
6.015/73 estabelece, em seu artigo 129, um elenco de documentos que devem, obrigatoriamente, passar pelo registro de Títulos e Documentos para que tenham validade
contra terceiros. Entre eles: Contrato de Locação; Carta Fiança; Locação de serviços;
Compra e Venda em Prestações; Alienação Fiduciária; Documentos em língua estrangeira; Quitações; Recibos; Contratos de Compra e Venda de Automóveis; Cessão de
Direitos e Créditos; Sub-Rogação; Doação em Pagamentos; Diplomas.
Atualmente, os cartórios de RTDPJ estão dotados de tecnologias interligadas com
centrais de variados serviços e que em parceria com instituições públicas e privadas podem diminuir a burocracia no país, promovendo também o auxílio e cooperação com
órgãos públicos fiscalizadores contra fraudes mercantis.
Podemos citar a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios, Redesim, um sistema integrado que permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas, com o objetivo de simplificar procedimentos e
reduzir a burocracia ao mínimo necessário. E o Sinter, que trata de um sistema compartilhado de informações, como instrumento de gestão e de orientação de políticas públicas.
Não restam dúvidas de que essa especialidade é de suma importância para a sociedade, eis que fomentam uma série de inovações a todo o momento. O IRTDPJ Brasil
e as demais entidades de classe devem caminhar em conjunto buscando cada vez mais
melhorias para a classe.
Márcio Valory Silveira
Presidente do Sinoreg-ES

“Atualmente, os
cartórios de RTDPJ
estão dotados de
tecnologias interligadas
com centrais de
variados serviços”
Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES
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Parceria entre Sinoreg-ES e Banestes
garante crédito mais atrativo para a
classe notarial e registral capixaba
Acordo de cooperação entre as duas instituições oferece condições
especiais na oferta de produtos e serviços disponibilizados pelo Banco

C

om o objetivo de expandir a oferta de
benefícios a seus associados, o Sindicato dos Notários e Registradores do
Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) e o
banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A fecharam no último dia 30 de agosto,
na sede da diretoria da instituição financeira,
em Vitória (ES), uma recente parceria que vai
beneficiar notários e registradores capixabas.
A parceria firmada visa estabelecer condições especiais e mais vantajosas na oferta de
produtos e serviços disponibilizados pelo Banestes, com opção de crédito com taxas, prazos e limites diferenciados para os associados e
funcionários do Sindicato, que agrega todas as
especialidades da atividade notarial e registral
presentes no estado, a exemplo de registro de
imóveis (RGI), de pessoas jurídicas (RCPJ), de
títulos e documentos (RTD) e os tabelionatos
de notas e de protesto. Ao todo, existem no Espírito Santo 340 cartórios extrajudiciais, sendo
280 associados ao Sinoreg-ES.
De acordo com a diretora do Banestes,
Carla Barreto, é de grande importância que o
Banestes configure parcerias com diferentes
setores econômicos. “É muito importante que
o banco esteja presente em todos os segmentos da economia capixaba e, nesse sentido, o
Sinoreg-ES representa um grande parceiro. O
convênio irá estreitar a parceria existente entre as partes, que já se configura em diversos
produtos e serviços”, pontuou.
Carla Barreto ainda disse que a iniciativa

“É muito importante que
o Banestes esteja presente
em todos os segmentos
da economia capixaba
e, nesse sentido, o
Sinoreg-ES representa
um grande parceiro”
Carla Barreto,
diretora do Banestes S/A
4
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O presidente Márcio Valory (centro) assinou o acordo de cooperação com o Banco Banestes para
beneficiar notários e registradores capixabas

é de extrema importância, pois consolida a
atuação do Banco e estreita o relacionamento
junto a um segmento representativo no estado.
“Toda parceria tem que ser vantajosa para
os dois lados. Para o Banestes, cliente satisfeito é sinônimo de fidelização, gerando efeito
multiplicador favorável. Para o Sinoreg-ES,
proporciona a seus associados uma gama de
produtos e serviços bancários com condições
mais favoráveis para a categoria, com custos
mais atrativos”, ponderou.
O presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory,
em concordância com a diretora do Banestes,
ressaltou que “no atual ambiente de negócios,
fortalecer e atuar por meio de parcerias é o caminho certo para que possamos oferecer mais
benefícios aos cidadãos”.
Ainda de acordo com ele, o Sinoreg-ES está
a todo momento trabalhando para obter condições de trabalho favoráveis para seus associados. “A parceria recentemente fechada com
o banco Banestes demonstra a preocupação
do Sindicato para com a realidade que enfrentam os mais variados cartórios do Estado do
Espírito Santo. Trata-se de uma grande parceria voltada para o segmento bancário e finan-

“A parceria recentemente
fechada com o banco
Banestes demonstra a
preocupação do Sindicato
para com a realidade que
enfrentam os mais variados
cartórios do Estado
do Espírito Santo”
Márcio Valory,
presidente do Sinoreg-ES

ceiro, onde os associados poderão se valer de
condições especiais de serviços e taxas, linhas
de crédito, baixo custo de emissão de boletos
bancários, atendimento diferenciado em cada
região, entre outros benefícios trazidos pela
parceria”, esclareceu Valory.
Vale ressaltar ainda que a atuação bancária e a atividade notarial e registral possuem
laços estreitos. “No caso do Espírito Santo, é
fundamental que o Banestes, como banco ca-

“Algumas atividades dos
cartórios dependem de
instituições bancárias,
como no caso de alienações
fiduciárias.”
Caio Ivanov,
assessor jurídico do Sinoreg-ES

pixaba, e o Sinoreg-ES, que representa a classe
no Estado, possuam uma atuação parceira.
Algumas atividades dos cartórios dependem
de instituições bancárias, como no caso de
alienações fiduciárias.. Desta forma, a parceira
tem o intuito de fomentar ainda mais o mercado estadual e trazer significativos ganhos para
ambas as partes”, destacou o assessor jurídico
do Sinoreg-ES, Caio Ivanov.

Representantes do Banco Banestes, notários e registradores do Espírito Santo se reúnem durante
parceria firmada que irá contemplar associados do Sinoreg-ES
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I Encontro Regional de RTDPJ em
Vitória (ES) reúne mais de 100 pessoas
Evento, que contou com a participação dos principais
nomes nacionais do Registro de Títulos e Documentos,
debateu os desafios e inovações enfrentadas pela atividade

Solenidade de abertura contou com a presença de registradores e autoridades ligadas ao Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas

O

Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do
Brasil (IRTDPJBrasil) realizou, pela
primeira vez, um encontro regional no estado
do Espírito Santo, evento que contou com a
participação de registradores de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas capixabas e dos
demais estados brasileiros, que ocorreu entre
os dias 20 e 21 de setembro, no auditório do
Conselho Regional de Contabilidade-ES (CRC-ES), e reuniu cerca de 100 pessoas.
6
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Com o apoio do CRC-ES, do Sindicato dos
Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) e da Associação dos
Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Anorg/ES), o I Encontro Regional
de RTDPJ teve solenidade de abertura marcada pela fala do presidente do IRTDPJBrasil,
Rainey Marinho, que fez uma defesa intransigente das atribuições do Registro de Títulos e
Documentos e de Pessoas Jurídicas.
“O RTDPJ, em todo o Brasil, sempre foi o

cartório do depois, o anexo. As atribuições
anexas, secundárias, muitas vezes são relegadas até mesmo ao esquecimento pelo próprio
registrador. Devemos valorizar de tal forma o
RTDPJ que as pessoas compreendam que somos o cartório do agora e não mais do depois”,
disse Marinho, registrador de RTDPJ em Maceió, Alagoas.
O corregedor-geral da Justiça do Estado
do Espírito Santo prestigiou a cerimônia de
abertura do evento. Na oportunidade, o de-

sembargador Samuel Meira Brasil Júnior falou dos desafios enfrentados pelos serviços
extrajudiciais.
“Precisamos de criatividade, inovação e ousadia para tentar encontrar algumas soluções
e manter, assim, uma prestação de serviços
digna para a população, assegurando o funcionamento eficaz de todo o registro de títulos
e documentos e de pessoas jurídicas do País”,
afirmou.
Para a organizadora do evento, Camila do
Valle Couto Teixeira Fardin, oficial substituta
do cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra-ES, o encontro possibilitou o contato com
outros profissionais da área, o que proporciona uma grande troca de experiência, conhecimento, ideias e parcerias futuras para criação
de novas atribuições.
“Foi gratificante e de muita responsabilidade organizar o I Encontro e em tempo recorde.
Dessa realização nasceu uma nova parceria
entre registradores e o Conselho Regional de
Contabilidade”, comemorou a oficial.
O encontro também marcou o anúncio da
criação do IRTDPJ no Estado do Espírito Santo, que estará sob comando da oficial substituta Camila do Valle. Segundo ela, o trabalho
da instituição vai procurar unir cada vez mais
oficiais para debater e melhorar o futuro do
RTDPJ no Estado.
“Fortalecer a união dos registradores de
Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas,
levando conhecimento a sociedade dos serviços prestados por esses cartórios e ainda, se
tornando uma entidade de representatividade
perante os órgãos públicos”, revelou.
A organização do evento acabou rendendo
elogios do presidente do Sinoreg-ES, Márcio
Valory, que também esteve presente na solenidade de abertura do Encontro.
“O Sinoreg-ES fez o dever de casa e esteve
presente no 1º Encontro Regional de RTDPJ, prestigiando toda a organização, que
aliás, estava impecável. Deixo aqui os parabéns ao presidente do IRTDPJ Brasil, Rainey
Marinho, colocando nosso Sindicato sempre à

disposição para auxílio mútuo entre as entidades. Parabenizo também a oficial substituta
do cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/
ES, Camila do Valle, por toda a dedicação para
realização do Encontro na cidade de Vitória”,
enfatizou Valory.
Quem também elogiou a organização do encontro foi o presidente do (CRC/ES), Roberto
Schulze. Para ele, o Sinoreg-ES tem procurado
viabilizar parcerias que melhorem a atividade do serviço extrajudicial no Espírito Santo.
“O Sinoreg-ES tem atuado fortemente no
sentido de viabilizar junto a Receita Federal e
prefeituras a integração das informações que
permitam a melhoria da agilidade dos procedimentos dos cartórios, e a realização deste
evento demonstra a preocupação do Sindicato
com seus associados e filiados, pelo o que proporcionou a todos os participantes”, salientou
Schulze.
Também participaram da sessão solene de
abertura o presidente da Anoreg/ES, Helvécio
Duia Castello, o presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção ES (CNB/ES), Rodrigo
Reis Cyrino e a registradora de RTDPJ de Serra, Etelvina Abreu do Valle, representando os
oficiais de registro do Estado.
MARKETING E
RESPONSABILIDADE SOCIAL
A primeira palestra do evento foi ministrada
pela registradora pública Sônia Andrade dos
Santos, que falou sobre o tema “Marketing e
responsabilidade social nos cartórios de Registro de Títulos e Documentos”.
Titular do 6º Oficio de RTD da cidade do
Rio de Janeiro, Sônia emocionou a plateia do
Encontro Regional ao mostrar como o envolvimento com os problemas sociais da capital
carioca mudou a sua vida e deu novas prioridades ao seu trabalho. Ela é a criadora do Instituto Novo Brasil, que desenvolve o projeto
“A Casa é Nossa”, cuja finalidade é contribuir
com a legalidade de moradias da população
das comunidades dos morros cariocas.
O projeto “A Casa é Nossa” é uma iniciativa,

de 2006, do Instituto Novo Brasil, que fornece gratuitamente o registro de título de posse
para moradores de comunidades carentes. “A
importância do projeto se dá no fato de que
todos temos a necessidade de comprovar nossa residência. Muito além de só fornecer um
documento de reconhecimento de moradia, ‘A
Casa é Nossa’ confere segurança jurídica para
a vida das pessoas”, explicou Sônia.
Segundo a palestrante, desde a primeira
ação do ‘A Casa é Nossa’, mais de seis mil famílias já foram atendidas e, com o título de posse de suas casas em mãos, conquistaram uma
vida mais tranquila. “Entre as comunidades
por onde o projeto já passou estão o Complexo do Alemão, Cidade de Deus, Complexo de
Manguinhos, Comunidade Beira Rio e várias
outras. O Registro de Títulos e Documentos
pode mudar a vida das pessoas e contribuir
para dar-lhes mais dignidade”, apontou a palestrante.
A primeira ação do ‘A Casa é Nossa’ se deu
na comunidade de Cantagalo, na cidade do
Rio de Janeiro. Logo depois, o projeto marcou
presença no Pavão-Pavãozinho, Alto da Boa
Vista, Complexo do Alemão, Canal do Anil e
outras. Com o passar do tempo, mais comunidades e, consequentemente, mais pessoas se
beneficiaram com o projeto.
Em Vitória, Sônia deu a boa notícia que o
Instituto Novo Brasil se tornou oficialmente
o “braço social” do IRTDPJBrasil. A sede do
Instituto Novo Brasil será em Brasília/DF,
onde também funciona a sede do Instituto de
Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas.
“A proposta do presidente Rainey Marinho
foi prontamente acatada por toda diretoria e,
agora, o Instituto Novo Brasil e o IRTDPJBrasil caminham juntos”, disse Sônia Andrade.
O projeto ‘A Casa é Nossa’ já ganhou diversos prêmios e foi apresentado na Organização
Nacional das Nações Unidas (ONU) e em
eventos importantes como Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e a Rio+20.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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O presidente do IRTDPJBrasil,
Rainey Marinho, fez uma defesa
intransigente das atribuições do
Registro de Títulos e Documentos e
de Pessoas Jurídicas

O corregedor-geral da Justiça
do Estado do Espírito Santo,
desembargador Samuel Meira
Brasil Júnior, prestigiou a
cerimônia de abertura do evento

DESAFIOS DA ATUALIDADE
O segundo dia de palestras do I Encontro Regional de RTDPJ teve como abertura palestra
que trouxe um panorama completo e atual da
atividade de Registro de Títulos e Documentos.
Coube a coordenadora da especialização
em Direito Notarial e Registral da Faculdade
Arnaldo, professora Vanuza Arruda, também
integrante da comissão originária para elaboração do Código de Normas do Extrajudicial
de Minas Gerais e coordenadora da Comissão
de Educação Corporativa do IRTDPJBrasil e
oficial de RTDPJ em Ouro Preto/MG, falar
sobre o tema.
Durante sua palestra, a palestrante traçou
uma linha histórica do Registro de Títulos e
Documentos e também analisou a sua importante função à luz dos fatos atuais. Segundo
Vanuza, hoje o cidadão quer agilidade, modernidade e serviços informatizados. “O RTD
vem para garantir a segurança jurídica, inclusive, dos documentos eletrônicos”, afirmou.

“Devemos valorizar
de tal forma o RTDPJ
que as pessoas
compreendam que
somos o cartório do
agora e não mais do
depois”
Rainey Marinho,
presidente do IRTDPJBrasil

8

A gestora do IRTDPJ-ES,
Camila do Valle, discursa
durante o evento sobre
a importância do RTDPJ

A palestrante também foi incisiva na defesa
do relevante papel dos cartórios de RTDPJ na
garantia da segurança para os negócios. “Ao
invés de ser burocracia, somos transparência.
Nós, oficiais do Registro de TD e PJ, somos
sinônimos de segurança jurídica. A quem
não interessa a segurança jurídica? Somente a
quem quer ficar na obscuridade. O cidadão de
bem, quando está fazendo um negócio jurídico, não abre não da segurança. E isso ele vai
encontrar no cartório. Por esse motivo somos
tão necessários”, enfatizou a registradora.
Para o presidente do IRTDPJ-Brasil, Rainey Marinho, o evento serviu para aprimorar
a capacitação de registradores e dos profissionais que atuam nos cartórios. “Tivemos
um número considerável de oficiais substitutos e também de escreventes inscritos, o
que foi outro ponto positivo, pois não basta qualificar apenas o registrador, é preciso
preparar a equipe como um todo. Além das
funções de RTD, também destacamos a ati-

O presidente do Sinoreg-ES,
Márcio Valory, que também
marcou presença na solenidade
de abertura, fez diversos elogios à
organização do evento

vidade de Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
com o intuito de fomentar esse tipo de registro”, comentou Marinho.
REDESIM
O coordenador-geral de Gestão de Cadastro
da Receita Federal, Clóvis Belbute Peres, também palestrou durante o I Encontro Regional
de RTDPJ, em Vitória. Na ocasião, falou sobre
a integração dos cartórios de RTDPJ à Rede
Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios, Redesim.
A Rede é um sistema integrado que permite
a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas, com o objetivo de simplificar procedimentos e reduzir a burocracia ao
mínimo necessário. Participam dessa grande
rede órgãos de registro (cartórios e Juntas Comerciais), órgãos da administração tributária
e de licenciamento.
“Juntamente com o IRTDPJBrasil, estamos
trabalhando para que os cartórios de Registro

“Pecisamos de
criatividade, inovação
e ousadia para tentar
encontrar algumas
soluções e manter,
assim, uma prestação
de serviços digna para
a população”

“Fortalecer a união
dos registradores de
Títulos e Documentos
e de Pessoas Jurídicas,
levando conhecimento
à sociedade dos
serviços prestados por
esses cartórios”

“O Sinoreg-ES fez
o dever de casa e
esteve presente no 1º
Encontro Regional de
RTDPJ, prestigiando
toda a organização,
que aliás, estava
impecável”

Des. Samuel Meira Brasil Júnior,
corregedor-geral da Justiça do
estado do Espírito Santo

Camila do Valle,
gestora do IRTDPJ-ES

Márcio Valory,
presidente do Sinoreg-ES
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Para o presidente do CRC/ES,
Roberto Schulze, o Sinoreg-ES tem
procurado viabilizar parcerias que
melhorem a atividade do serviço
extrajudicial no Estado

A titular do 6º Ofício de RTD do
Rio de Janeiro, Sônia Andrade dos
Santos, ministrou palestra sobre
marketing e responsabilidade
social

Civil de Pessoas Jurídicas estejam integrados à
Redesim o mais rápido possível”, disse Clóvis
Belbute. Segundo ele, essa integração está entre as metas para este ano e para 2020. Além
disso, a Receita espera aprimorar os serviços e
entregar um fluxo inteligente de informações,
que permitirá aos atores da Redesim aproveitar ao máximo a potencialidade da rede.
O painel também contou com a participação
do gerente nacional do projeto Redesim, Carlos Vinício Nacif. De acordo com Nacif, a rede
criada pelo Governo Federal possui uma arquitetura simples, robusta e flexível, que permite
grande integração de dados e informações.
Nacif também demonstrou que a Redesim
já promoveu avanços e melhorou em muito o
cenário dos negócios no País, inclusive com a
melhoria da posição no Doing Business. “O
Brasil subiu 16 posições nesse ranking mundial de negócios, no qual a abertura de empresas foi o índice de maior evolução”, disse o
gerente da Redesim.

“O Sinoreg-ES tem
atuado fortemente no
sentido de viabilizar
junto a Receita
Federal e prefeituras
a integração das
informações que
permitam a melhoria
da agilidade dos
procedimentos dos
cartórios”

A oficial de RTDPJ em Ouro Preto/
MG, Vanuza Arruda, traçou um panorama geral da atividade e abordou alguns desafios da atualidade
enfrentados pelos registradores

SINTER
A palestra “Registro de Títulos e Documentos e
o Sistema Nacional de Informações Territoriais
– Sinter” fechou a programação do I Encontro
de RTDPJ.
Desde o dia 23 de julho, cartórios de Registro de Títulos e Documentos têm a obrigação
legal de enviar informações de seus atos registrais para o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – Sinter, instituído pelo
Decreto nº 8764/2016.
Mais uma vez, coube ao coordenador-geral
de Gestão de Cadastros da Receita Federal,
Clóvis Belbute Peres, dar um panorama da
integração entre os cartórios e o Sinter, reforçando a importância do encaminhamento dos
dados registrais.
Segundo Clóvis Belbute, o Sinter já recebeu
mais de 40 mil arquivos desde o início da remessa dos dados e os cartórios de RTDPJ têm sido
responsáveis por grande parte deste montante.
O encaminhamento é feito por meio de módu-

“Muito além de
só fornecer um
documento de
reconhecimento de
moradia, ‘A Casa
é Nossa’ confere
segurança jurídica para
a vida das pessoas”
Sônia Andrade dos Santos, titular
do 6º Oficio de RTD da cidade do
Rio de Janeiro

O coordenador-geral da Receita
Federal, Clóvis Belbute Peres, falou
sobre a integração dos cartórios
de RTDPJ à Redesim e os atos
registrais enviados para o Sinter

lo de integração da central nacional de cartórios
da especialidade – www.rtdpjbrasil.org.br.
Belbute esclareceu, ainda, que todos os prazos do Sinter estão valendo e que o sistema
está funcionando normalmente desde o dia 23
de julho. Na conferência, o palestrante falou
sobre como o Sinter foi concebido em camadas e que promove a integração do Cadastro
Urbano, do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e os dados dos Registros Públicos (cartórios de Registro de Títulos e Documentos e de
Registro de Imóveis).
“O cruzamento de dados com outras bases
da Receita Federal, do módulo registral e do
Governo Federal vai resultar na detecção de
inconsistências ou ausência de dados, no saneamento do cadastro imobiliário, além de
conferir segurança jurídica à propriedade”,
pontuou. Ainda de acordo com Belbute, também são outros benefícios a formalização das
transações imobiliárias e o incremento do cadastro imobiliário.

“Ao invés de ser
burocracia, somos
transparência. Nós,
oficiais de Registro de
TDPJ, somos sinônimos
de segurança jurídica”
Vanuza Arruda, oficial de RTDPJ
em Ouro Preto/MG e professora
da Faculdade Arnaldo

“Juntamente com o
IRTDPJBrasil, estamos
trabalhando para que
os cartórios de Registro
Civil de Pessoas
Jurídicas estejam
integrados à Redesim o
mais rápido possível”
Clóvis Belbute Peres,
coordenador-geral
da Receita Federal

Roberto Schulze,
presidente do CRC/ES
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Registradores capixabas prestigiam
evento de RTDPJ realizado em Vitória (ES)
Encontro contou com a participação de diversos oficiais
do Estado e de diferentes unidades da Federação

O

I Encontro de RTDPJ, realizado nos
dias 20 e 21 de setembro, em Vitória
(ES), contou com participantes de
diversos estados, como Pará, Goiás, Minas
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Ceará, Rio
Grande do Norte e Santa Catarina.
A maior parte do público, no entanto, foram registradores do do Espírito Santo, que
elogiaram o evento e se mostraram otimistas
com os temas debatidos em relação ao RTDPJ.

“O primeiro encontro no Estado do Espírito Santo foi muito importante especialmente
para criação do Instituto aqui. Tivemos a oportunidade de nos relacionarmos com colegas
da classe de outros estados que nos trouxeram
situações diversas, além do mais importante,
que é a troca de experiências. Uma vez que
cada região do nosso país apresenta realidades
distintas”, opinou a registradora de Imóveis,
Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica e Pro-

testo de Laranja da Terra (ES), Maria Virgínia.
Para a organizadora do evento, a oficial
substituta do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra
(ES), Camila do Valle, o Encontro também
serviu para elucidar algumas questões relacionadas ao RTDPJ, ainda desconhecido para
algumas pessoas que não são da atividade.
“Por possuir atribuição ampla e subsidiária,
pode ele recepcionar todo e qualquer documento que não for atribuído a outro ofício ou

Evento teve participação de registradores do Pará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Espírito Santo
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“O Registro de Títulos e
Documentos ainda é um ilustre
desconhecido, mas de uma
importante função. Por possuir
atribuição ampla e subsidiária,
pode ele recepcionar todo e
qualquer documento que não for
atribuído a outro ofício ou para
o qual inexista órgão de registro
público competente”
Camila do Valle, gestora do IRTPJ (ES)

Para a registradora em Laranja da Terra (ES), Maria Virgínia, além dos temas abordados durante o
evento, o Encontro foi importante por causa da criação do IRTDPJ (ES)

para o qual inexista órgão de registro público
competente. Hoje, os usuários dos serviços
desejam agilidade, modernidade e serviços
informatizados, o que possuem. Além de garantir segurança jurídica dos negócios”, argumentou a oficial, que também coordena o
funcionamento do IRTDPJ-ES.
Já o registrador de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Itapemirim-ES,

“Tivemos a oportunidade de
nos relacionar com colegas
da classe de outros estados
que nos trouxeram situações
diversas, além do mais
importante, que é a troca de
experiências”
Maria Virgínia, registradora
em Laranja da Terra (ES)

“Pude compartilhar vários
assuntos com colegas com
mais tempo de experiências
nessas atribuições, bem como
me aprofundar na importância
institucional das mesmas”
Marcelo Loureiro,
registrador de Imóveis, Títulos e Documentos
e Pessoa Jurídica de Itapemirim (ES)

Marcelo Loureiro disse que o evento procurou
se debruçar em temas atuais da categoria, tendo alcançado o público participante na hora
de abordar os assuntos do encontro. “Pude
compartilhar vários assuntos com colegas
com mais tempo de experiências nessas atribuições, bem como me aprofundar na importância institucional das mesmas”, salientou o
registrador.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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“O Registro de Títulos e Documentos
ainda é um ilustre desconhecido,
mas de uma importante função”
Gestora do IRTDPJ-ES, Camila do Valle conta que, em sua gestão, será feito
um planejamento estratégico do Instituto para definir os objetivos da atividade

P

ós-Graduada em Direito Notarial e
Registral pela PUC/MG, Camila do
Valle é a oficial substituta do 1º Oficio
2ª Zona da Serra (ES), e também possui MBA
em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Atualmente, ela é a gestora do Instituto de
Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Estado do Espírito Santo
(IRTDPJ-ES), criado recentemente sem a figura de um presidente.
Organizadora do I Encontro Regional de
RTDPJ, em Vitória, que aconteceu entre os
dias 20 e 21 de setembro, Camila do Valle fala,
em entrevista à Revista de Direito Notarial e
Registral do Espírito Santo, sobre o evento e
os objetivos do IRTDPJ-ES, que sob sua gestão terá o objetivo de unir a classe notarial e
registral em prol do Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas.

Para a oficial substituta Camila do Valle, a criação do IRTDPJ-ES vai fortalecer a união dos
registradores de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas
12 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Qual foi a importância de participar do 1º
Encontro Regional de RTDPJ? Como foi organizar esse encontro?
Camila do Valle – Esses encontros são importantíssimos para a classe. Nele, nos deparamos com conteúdos relevantes e atualizados pelos palestrantes, além de possibilitar o
contato com outros profissionais da área, o
que acarreta uma grande troca de experiência, conhecimento, ideias e parcerias futuras
para criação de novos negócios. Foi gratificante e de muita responsabilidade organizar
o I Encontro e em tempo recorde. Dessa realização nasceu uma nova parceria entre Registradores e o Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES).
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Dentre os temas abordados no evento, foram discutidos as funções do Registro de
Títulos e Documentos e os desafios da atualidade. Qual a relevância de se abordar esse
assunto?
Camila do Valle – O Registro de Títulos e
Documentos ainda é um ilustre desconhecido, mas de uma importante função. Por
possuir atribuição ampla e subsidiária, pode
ele recepcionar todo e qualquer documento
que não for atribuído a outro ofício ou para o
qual inexista órgão de registro público competente. Hoje, os usuários dos serviços desejam agilidade, modernidade e serviços informatizados, o que possuem. Além de garantir
segurança jurídica dos negócios.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Também foi debatido o marketing e respon-

“Foi gratificante e de
muita responsabilidade
organizar o I Encontro
e em tempo recorde”

sabilidade social nos cartórios de Registro
de Títulos e Documentos? Como avaliou a
abordagem desse assunto?
Camila do Valle – Muito positiva. Nos
tempos atuais, responsabilidade social e o
marketing exercem um papel fundamental
dentro das organizações, sendo os cartórios, uma delas. A responsabilidade social
tem refletido em extremos resultados, tanto
econômicos, como sociais, pois juntamente
com o marketing, este modelo de gestão tem
originado maior visibilidade dos serviços,
assim como também tem servido para expandir as práticas adotadas pelos cartórios
junto à sociedade.

“A integração dos Cartórios
do ES de RCPJ à Redesim,
além de garantir agilidade
nos procedimentos de
registro, emissão de CNPJ e
alvarás de funcionamento
das atividades, facilitará
também, a vida dos
próprios empreendedores”

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Houve ainda discussões sobre a integração
dos cartórios de RCPJ à RedeSim.
Camila do Valle – A integração dos Cartórios do ES de RCPJ à Redesim, além de
garantir agilidade nos procedimentos de registro, emissão de CNPJ e alvarás de funcionamento das atividades, facilitará também, a
vida dos próprios empreendedores, que passam a dispor de maior facilidade para abrir
ou regularizar seus negócios de forma simplificada e sem burocracia.

IRTDPJ no Estado do Espírito Santo. Qual
a importância dessa instituição no estado
capixaba?
Camila do Valle – Fortalecer a união dos
registradores de Títulos e Documentos e de
Pessoas Jurídicas, levando conhecimento a
sociedade dos serviços prestados por esses
cartórios e ainda se tornando uma entidade de representatividade perante os órgãos
públicos.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro
sancionou a Medida Provisória da Liberdade Econômica. Como o Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas
Jurídicas avalia essa MP? Quais são os impactos para os Cartórios de Títulos e Documentos com essa medida?
Camila do Valle – Toda mudança para melhorar a vida do cidadão é sempre importante e bem-vinda. No entanto, para os Cartórios, a Medida trouxe perdas, transferindo
as atribuições dos registros dos Fundos de
Investimentos para a Comissão de Valores
Mobiliários.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Foi anunciado recentemente a criação do

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Quais serão os primeiros passos que o IRTDPJ-ES irá tomar em sua gestão? Há alguma
ação pensada para este ano?
Camila do Valle – Primeiramente nossa visão é elaborar o planejamento estratégico do
Instituto para que possamos definir objetivos
e estratégias a serem adotadas. De imediato,
iniciamos com a Corregedoria revisão do
Código de Normas do ES.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES
– Como o Sinoreg-ES e o IRTDPJ-ES irão
dialogar? Haverá uma aproximação para
definir planos de trabalho?
Camila do Valle – É indispensável a união
de pauta nas tratativas de interesse comum,
buscando sempre melhorias nos processos e
novos negócios para os serviços registrais.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Sinoreg-ES realiza curso de Documentoscopia
e Grafotecnia em parceria com a ENORES
Curso foi ministrado pelo instrutor e perito criminal Luiz Gabriel Costa Passos

O

Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) em parceria com a ENORES,
realizou, nos dias 21 e 22 de setembro, o curso
de “Documentoscopia e Grafotecnia”, ministrado pelo instrutor e perito criminal em metodologia de ensino de verificação de documentos e constatação de fraudes, Luiz Gabriel
Costa Passos.
O palestrante iniciou sua apresentação
dizendo que compreende a dificuldade dos
serventuários em reconhecer falhas nos documentos, devido à rapidez com que devem
atender aos clientes, e também pelo fato de os
documentos de identidade não terem todos os
padrões nacionais, apenas a Carteira Nacional
de Habilitação. Segundo ele, os serventuários
são responsáveis pelas falsificações grosseiras
e que a mais comum é a falsidade ideológica –
carteira de identidade.
“Este curso é voltado à verificação rápida de
documentos e de assinaturas. Claro que diante
de um universo tão confuso da identificação
civil brasileira, não existe hoje parâmetros
seguros que possam cercar todas as fraudes.
O que fazemos é orientar os profissionais
dando alguns conhecimentos que evitam as
falsificações grosseiras. As de boa qualidade
dificilmente são identificadas no balcão, mas
as grosseiras é função do reconhecedor evitá-las”, disse Passos.
O perito deu início aos ensinamentos pela
área de documentoscopia, apresentando as
diversas informações sobre a estrutura dos
documentos e formas de falsificação, com
isso mostrava a todos como identificar algo
aparentemente escondido. Após o almoço foi
analisada a Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e seus dispositivos de segurança, tanto
a nova quanto a antiga, ainda em uso. Lembrou que muitos preferem fraudar a CNH por

“O que fazemos é orientar os
profissionais dando alguns
conhecimentos que evitem
falsificações grosseiras”
Luiz Gabriel Costa Passos,
instrutor e perito criminal
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Notários e registradores participaram do curso de Documentoscopia e Grafotecnia realizado pelo
Sinoreg-ES em parceria com a ENORES

ela já conter três identificações em um só documento, ensinando como os falsários podem
imitar o alto-relevo do papel.
Ainda de acordo com Passos, o curso tem
por objetivo apresentar aos participantes uma
metodologia para exames de verificação rápida de documentos oficiais de identidades,
bem como de assinaturas.
“Há toda uma metodologia desenvolvida
baseada em princípios didáticos e com planejamento de um curso voltado à verificação
rápida de documentos e assinaturas, com a
maior eficácia e eficiência possível. O nosso curso visa dar a maior segurança possível
aos exames rápidos efetuados na intensa movimentação dos balcões dos cartórios. Daí a
importância do Curso no Estado do Espírito
Santo”, argumentou o palestrante.
Além da Documentoscopia, também foi
abordado a parte de Grafotecnica, onde Passos descreveu os modos de análise: forma, dinâmica, qualidades gerais e movimento. Neste
momento, foram apresentados casos de fraude
em assinaturas e como identificá-los.

“A capacitação de
funcionários é essencial para
o bom funcionamento do
cartório, trazendo segurança
jurídica para o usuário e mais
tranquilidade ao tabelião”
Cintia Vieira Petronetto, registradora civil
e tabeliã de notas de Afonso Cláudio (ES)

Quem participou do curso avaliou ele de
forma positiva. Foi o caso da suplente do
Conselho Fiscal do Sinoreg-ES, registradora
civil e notária do Cartório de Afonso Cláudio
(ES), Cintia Vieira Petronetto. “A capacitação
de funcionários é essencial para o bom funcionamento do cartório, trazendo segurança
jurídica para o usuário e mais tranquilidade
ao tabelião”, apontou.
Segundo o oficial substituto do Cartório
Campo Grande, em Cariacica, no Espírito

Santo, Ramon Rodrigues Alves, o trabalho do
Sinoreg-ES tem sido ao longo dos anos muito
importante para a classe que representa.
“O professor Gabriel conseguiu com sua
experiência transmitir para nós os assuntos já formatados para o dia a dia do balcão
do cartório. O Sinoreg-ES luta pelos novos
convênios e parcerias formadas, a defesa e o
acompanhamento dos assuntos inerentes aos
cartórios junto ao Judiciário”, argumentou.
Para a tabeliã substituta do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do distrito do Ibes,
em Vila Velha-ES, Pryscilla Raabe, o trabalho

“A ENORES não só fortalece a
atividade notarial e registral,
mas também traz mais
segurança para os cidadãos
que utilizam os serviços”
Pryscilla Raabe, tabeliã substituta do Cartório
de Registro Civil e Tabelionato do Distrito do
Ibes, em Vila Velha-ES

“O Sinoreg-ES luta por
novos convênios e parcerias
firmadas, pela defesa e
o acompanhamento dos
assuntos inerentes aos
cartórios junto ao Judiciário”
Ramon Rodrigues Alves, oficial
substituto do Cartório Campo Grande,
em Cariacica, no Espírito Santo

realizado pela ENORES é muito importante,
pois possibilita que os serviços notariais e registrais sejam aprimorados e aperfeiçoados
cada vez mais.
“A ENORES não só fortalece a atividade notarial e registral, mas também traz mais segurança para os cidadãos que utilizam os serviços. O curso Documentoscopia e Grafotecnia
é de suma importância no âmbito cartorário,
tendo em vista que através das informações
ministradas os serventuários tem a possibilidade de se atualizar e aprimorar seus conhecimentos, inclusive, evitando ações criminosas

Segundo o instrutor e perito criminal, Luiz
Gabriel Costa Passos, o treinamento objetiva
apresentar uma metodologia para exames de
verificação rápida de documentos oficiais

dentro dos cartórios”, opinou a tabeliã.
Já o substituto do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Carapina, da
Comarca da Serra (ES), Felippe Augusto Pinto
Neto, disse que a verificação de documentos
e assinaturas é fundamental para garantir a
segurança jurídica dos usuários dos serviços
notariais e registrais.
“Acredito que o curso de Documentoscopia
e Grafotecnia é uma importante ferramenta
para capacitar a equipe da serventia e reciclar
o conhecimento, considerando o constante
avanço da tecnologia”, opinou.

“Acredito que o curso
de Documentoscopia
e Grafotecnia é uma
importante ferramenta
para capacitar a equipe
da serventia e reciclar o
conhecimento”
Por causa do excesso de inscritos, o curso de Documentoscopia e Grafotecnia teve que ser realizado
em dois dias

Felippe Augusto Pinto Neto, substituto do
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do
Distrito de Carapina, da Comarca da Serra-ES
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Sinoreg-ES se reúne com parlamentar
para debater projetos voltados à
atividade extrajudicial notarial e registral
Deputado federal, Felipe Rigoni (PSB/ES) se mostrou pronto
para atender as demandas de notários e registradores capixabas

O

deputado federal Felipe Rigoni (PSB/
ES) se reuniu no dia 30 de agosto com
representantes do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) para debater novos rumos e
desafios da classe notarial e registral capixaba.
Segundo o parlamentar, o encontro serviu
para abrir as portas do seu gabinete para notários e registradores interessados em discutir políticas que fomentem a atividade extrajudicial
e colaborem com a digitalização de serviços.
“Existem alguns pleitos por parte dos cartórios para aumentar a capacidade de digitalizar
serviços. Há um esforço grande para digitalizar os documentos e ter menos etapas no
cartório. No fim das contas, isso facilita a vida
de todo mundo porque reduz a burocracia e
aumenta a eficiência da economia como um
todo”, argumenta o deputado.
Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio
Valory, a importância de uma constante aproximação com a classe política se faz presente
na medida em que se busca defender os interesses das atividades notarial e registral.
“São eles que ditam as nossas leis e ordenamentos. Precisamos acompanhar sempre o
andamento de demandas externas, para que
possamos nos precaver e estarmos preparados
para mudanças que podem ocorrer. Ademais,
o encontro com o deputado federal Felipe Ri-

“Existem alguns pleitos por
parte dos cartórios para
aumentar a capacidade
de digitalizar serviços. No
fim das contas, isso facilita
a vida de todo mundo
porque reduz a burocracia
e aumenta a eficiência da
economia como um todo”
Felipe Rigoni (PSB/ES),
deputado federal
16 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

Notários e registradores capixabas se reuniram com o deputado federal Felipe Rigoni (PSB/ES) para
debater assuntos voltados à atividade

goni mostra que o Sindicato se movimenta
cotidianamente em prol da classe cartorária,
eis que dessa forma conseguimos obter boas
informações sobre o que se passa no ambiente
político, tendo acesso às diferentes visões sobre
a prática de nossos serviços”, afirmou Valory.
Quem também esteve presente na reunião,
foi o presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção Espírito Santo (CNB/ES) e diretor
de notas do Sinoreg-ES, Rodrigo Reis Cyrino,
que avaliou positivamente o encontro.
“Os notários e registradores têm se aproximado cada vez mais do Poder Legislativo para
esclarecer que a atividade é fundamental para
o desenvolvimento do País, pois trouxe vários
procedimentos de simplificação e desburocratização de procedimentos em prol de toda a
sociedade, tais como: divórcio, inventário,
apostilamento, carta de sentença e formal de
partilha, retificação de área e a usucapião administrativa”, pondera Reis.
Ainda de acordo com Reis, a sociedade tem
visto a importância dos cartórios como um
mecanismo de celeridade e segurança jurídi-

“Os notários e registradores
têm se aproximado cada vez
mais do Poder Legislativo
para esclarecer que a
atividade é fundamental para
o desenvolvimento do país”
Rodrigo Reis Cyrino,
presidente do CNB/ES

ca, bem como um ente responsável civilmente
pelos seus atos.
“O deputado Filipe Rigoni entendeu as
demandas da classe notarial e registral e a
importância de alguns projetos em trâmite
no Congresso Nacional para todo o país. Há
muitos projetos que trazem a desburocratização de procedimentos e os meios eletrônicos
e os cartórios são defensores de muitos desses
projetos, pois estão inseridos nesse novo contexto”, conclui Reis.

Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo
Mês de agosto de 2019
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 JULHO/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 deposito em aplicação CDB na agência 076 do Banestes, por insuficiência de saldo.
Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 17 de agosto de 2018, convocada exclusivamente para fins de decisão relativa
às novas regras do repasse, tendo em vista a arrecadação deficitária do FARPEN, informamos que a
redução percentual do repasse no Mês de AGOSTO/2019 foi de:
Redução global do repasse: 19,10 % (dezenove vírgula dez por cento), aplicando-se este percentual
para todas as rubricas que atualmente são pagas
pelo FARPEN.
Vitória, 02 de setembro de 2019.
MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)		
Saldo em caixa mês anterior		
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES		
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 		

751.463,02
14.954,66
0,00
766.417,68

B – PAGAMENTOS		
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil
559.677,52
1.1 – Retenção IRPF na fonte (Inicio relatório julho/19)		
2 – Repasse de Contribuição Sindical
34.002,11
3 – Devolução FARPEN
19.084,24
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços
864,30
5 - Repasse ao Sinoreg-ES
15.029,26
5.1 - 2% referente depósito entre 18/07 a 31/07
195,95
6 – Repasse à AMAGES
15.019,21
6.1 – 2% referente depósito entre 18/07 a 31/07
195,95
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 008/2019
4.100,85
SALDO LÍQUIDO
(648.169,39)
118.248,29
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado.
(CDB)
(75.146,30)
C.a – 10% referente depósito entre 18/07 a 37/07		
(979,73)
SALDO		118.248,29
Recebimentos entre 19/08 a 30/08		
28.428,94
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881		
146.677,23

Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

17

17º Convergência debate impactos dos
novos Provimentos Nacionais do Protesto
Notários e registradores do Espírito Santo marcaram presença durante
o Encontro Nacional dos Tabeliães de Protesto em Gramado-RS

Notários e registradores do Espírito Santo estiveram presentes no 17º Convergência para representar os Tabelionatos de Protesto do Estado

G

ramado (RS) - No mesmo período em
que a Corregedoria Nacional de Justiça publicou o Provimento nº 87, que
regulamenta a implantação da Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de
Protesto de Títulos (Cenprot), agentes do mercado financeiro, representantes do Poder Judiciário e tabeliães de Protesto debateram novidades relacionadas ao instrumento do Protesto
durante o 17º Convergência, Encontro Nacional dos Tabeliães de Protesto que aconteceu entre os dias 11 e 13 de setembro em Gramado, município localizado na Serra Gaúcha.
Para o vice-presidente do Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil – Seção
Espírito Santo (IEPTB-ES), Rogério Lugon
Valladão, que esteve presente no evento, o 17º
Convergência foi um dos melhores já realiza18 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

“Palestras excelentes, presenças
muito importantes, como a dos
representantes da Febraban e
do Banco Central, entre tantas
outras autoridades”
Rogério Lugon Valladão,
vice-presidente do IEPTB-ES

dos no Brasil. “Palestras excelentes, presenças
muito importantes, como a dos representantes
da Febraban e do Banco Central, entre tantas
outras autoridades. Parabéns a seccional do
IEPTB do RS e ao seu presidente Romário. No
mais, percebi que a postecipação nacional animou bastante os tabeliães de protesto”, avaliou

o vice-presidente do IEPTB-ES.
Segundo o Oficial Substituto do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra (ES), Bruno do Valle
Couto Teixeira, o próprio IEPTB-ES já está
desenvolvendo ações para aplicar os novos
Provimentos da Corregedoria. Ele se mostrou
animado com a publicação do Provimento nº
86, que possibilita o pagamento postergado de
emolumentos no Protesto.
“Por conta desses Provimentos, começamos
um planejamento estratégico dentro do IEPTB-ES para que possamos adotar as melhores práticas de gestão e isso possa ser seguido
também pelos tabelionatos. Dentro de um
plano de marketing, vamos desenvolver ações
para o ano de 2019 e 2020, para que possamos
lograr êxito com essa nova realidade da postecipação e da Cenprot”, revelou Bruno do Valle.

“Estamos aumentando a
parceria com o IEPRO-RS cada
vez mais e automatizando isso
para que esse processo flua de
uma maneira mais rápida”
Ricardo Neves Pereira, subsecretário da
Receita Estadual do Rio Grande do Sul

Durante o evento, o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional, Alexandre Chini, que
representou o ministro Humberto Martins,
corregedor nacional de Justiça, falou sobre
as constantes evoluções pelas quais o Protesto de Títulos têm passado. “Com o Protesto
nós chegamos em uma situação muito positiva. Essa Central Nacional vai possibilitar
que todos os títulos levados a Protesto sejam
disponibilizados e distribuídos para o Brasil
inteiro”, apontou Chini.
Segundo Chini, a norma pode trazer uma
dinâmica econômica sem precedentes para o
País, mas caberá aos tabeliães de Protesto decidirem como irão se organizar. “Vocês vão
definir através de uma Assembleia, as responsabilidades, a forma como vão interagir com
os convênios. Sempre com a responsabilidade
do delegatário, fiscalizado pela Corregedoria
local e nacional, mas com a possibilidade de
que a atividade fique muito mais eficiente do
que já é. Isso pode trazer um desenvolvimento
econômico muito interessante para que nosso
País possa superar a atual crise”, frisou.
REGISTRADORAS
A norma nacional e a adesão dos Cartórios
à Central também coloca os Tabelionatos de
Protesto em posição de destaque no cumprimento da Lei nº 13.775 da duplicata eletrônica, permitindo uma maior interação com o
Banco Central e o atendimento às demandas
do mercado econômico brasileiro.
Para Fernando Fontes, sócio fundador da
Central de Recebíveis, a CERC, única Central
de Duplicatas já autorizada a funcionar pelo
Banco Central, já há uma interlocução muito

“Dentro de um plano de
marketing, vamos desenvolver
ações para o ano de 2019 e
2020, para que possamos lograr
êxito com essa nova realidade
da postecipação e da Cenprot”
Bruno do Valle, Oficial Substituto do
1º Ofício da 2ª Zona de Serra-ES

Representantes dos principais bancos do País estiveram no 17º Convergência e anunciaram uma nova
plataforma de cobrança integrada ao Protesto

“É bem salutar que a atividade
cartorária mantenha a segurança dos atos registrados e a
responsabilidade dos negócios”
Angelo José Mont’alverne Duarte,
representante do Banco Central

boa entre a CERC e a Cenprot para o cumprimento da lei das duplicatas eletrônicas, tema
de sua palestra no Convergência.
“O Provimento trouxe mais segurança
para todos e uma perspectiva estratégica da
Cenprot para o bom funcionamento do ecossistema. Recebemos de uma forma otimista e
vai ser sem dúvida motivo de reflexões mútuas
sobre novas oportunidades de cooperação que
o advento da Cenprot e do Provimento podem
proporcionar”, argumentou.
Pela primeira vez em 17 anos do evento,
um representante do Banco Central subiu ao
palco para expor a agenda de reformas do Governo e falar da digitalização do sistema financeiro, além da atividade dos Tabelionatos de
Protesto e de como ela pode ser aperfeiçoada.
Cotado no início do ano para presidir o
Banco Central, o chefe do Departamento de
Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do órgão, Angelo José Mont’alverne
Duarte, disse que a regulamentação da Cen-

tral Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto de Títulos, a Cenprot, vai
permitir uma maior interação com as registradoras.
“Faz um pouco de concorrência as registradoras que nós regulamos no Banco Central.
Acho que foi um gol de placa de vocês. Já há
várias iniciativas de integração dos cartórios
com registradoras. É bem salutar que a atividade cartorária mantenha a segurança dos registrados e a responsabilidade dos negócios”,
ponderou o chefe do Banco Central.
MERCADO FINANCEIRO
Em meio ao clima de otimismo que tomou
conta dos participantes do Convergência,
agentes do mercado financeiro debateram novos rumos para o Protesto de Títulos, inclusive repercutindo a importância do Provimento
nº 87 da Corregedoria.

“Os senhores Tabeliães de
Protesto têm uma vida estável,
organizada, mas vão ficar
melhores ainda se esse País for
reformado”
Lasier Costa Martins (PODE/RS),
senador Federal
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Segundo o juiz auxiliar da
Corregedoria, Alexandre Chini,
os recentes Provimentos da
Corregedoria colocam o Protesto
em uma “situação muito positiva”

Sócio-fundador da CERC, Fernando
Fontes falou sobre a Lei 13.775
das duplicatas eletrônicas e a
possibilidade de integração da
Cenprot com registradoras

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), representada pelo diretor adjunto de
operações, Walter Tadeu Pinto Faria, anunciou uma nova plataforma de cobrança desenvolvida para liquidação do Protesto, mas
que ainda não tem prazo para sair do papel. A
ideia, segundo o diretor, é integrar a Câmara
Interbancária de Pagamento (CIP) aos Cartórios de Protesto. “Esse meio é totalmente
eletrônico. Não haverá mais a necessidade de
emitir um segundo boleto para o devedor pagar”, explicou.
Para o representante do Bradesco, Sérgio
Antonio Pires, a CIP vai convergir com a
Cenprot. “Dessa forma, conseguiremos prestar um serviço melhor para o beneficiário e
mais facilidade para o pagador”, afirmou.
Mais tarde, o vice-presidente executivo da
Febraban, Isaac Sidney, enalteceu não só a
força do Provimento nº 87, mas também o
Provimento nº 86, que possibilita o pagamento postergado de emolumentos no Protesto.
“Isso pode fazer com que haja uma agilidade
e celeridade maior na recuperação de crédito,
na medida que esses custos passariam para o

O vice-presidente da Febraban,
Isaac Sidney, acredita que o
Provimento nº 86, que possibilita a
postergação dos emolumentos, vai
fortalecer a recuperação de crédito

devedor no momento da negociação do pagamento da dívida”, ponderou.
Sidney ainda disse que torce pela aprovação
do Projeto de Lei nº 10.940, atualmente em
tramitação na Câmara dos Deputados, que
tem como proposta substituir o ajuizamento
de medida judicial de cobrança pelo Protesto
de Títulos.
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Tabeliães de Protesto também estiveram
atentos a assuntos pertinentes ao universo da
tecnologia durante o evento. Na iminência
de entrar em vigor, em agosto de 2020, a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi tema
de palestra de Marcio Bordignon, diretor da
Multip, empresa de soluções de Governança,
Infraestrutura de TI, Backup, Monitoramento
e Segurança da Informação.
Para Bordignon, os cartórios já devem
começar a se mobilizar para cumprir as exigências da LGPD. “O trabalho a ser feito é
extenso. Não é complexo, mas é trabalhoso e
extenso. Tenham ao seu dispor pessoas capacitadas para cumprir o papel do encarregado.

“Essa Central Nacional
vai possibilitar que
todos os títulos levados
a Protesto sejam
disponibilizados e
distribuídos para o
Brasil inteiro”

“O Provimento trouxe
mais segurança
para todos e uma
perspectiva estratégica
da Cenprot para o bom
funcionamento do
ecossistema”

Alexandre Chini, juiz auxiliar da
Corregedoria Nacional de Justiça

Fernando Fontes,
sócio-fundador da CERC

No meu entendimento vai ser obrigatório. Minha dica seria recorrer as suas Associações e a
força do coletivo”, afirmou o diretor da Multip.
Ele ainda lembrou que o Provimento nº
74 da Corregedoria Nacional de Justiça, que
dispõe sobre padrões mínimos de tecnologia
para a atividade dos cartórios extrajudiciais,
já estabelece uma boa parte desse caminho
das exigências da LGPD com critérios claros
e objetivos para que se evitem sanções e judicialização.
Além das demandas provenientes da LGPD,
o Convergência também falou sobre inovações tecnológicas no serviço público. Nesse
caso, o palestrante foi o subsecretário da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, Ricardo
Neves Pereira.
“Na Receita Estadual, fazemos o encaminhamento das Certidões de Dívida Ativa para
Protesto. Estamos aumentando a parceria com
o IEPRO-RS cada vez mais e automatizando
isso para que esse processo flua de uma maneira mais rápida”, informou o subsecretário.
Desde 2016, o Estado do Rio Grande do Sul
encaminhou R$ 1,8 bilhão de Certidões de Dí-

“Pode fazer com que
haja uma agilidade e
celeridade maior na
recuperação de crédito
(Provimento nº 86),
na medida que esses
custos passariam para
o devedor no momento
da negociação do
pagamento da dívida”
Isaac Sidney, vice-presidente
executivo da Febraban
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Para o diretor da Multip, Marcio
Bordignon, os cartórios já devem
começar a se mobilizar para cumprir as exigências da LGPD, que
entra em vigor em agosto de 2020

“O trabalho a ser
feito é extenso. Não
é complexo, mas é
trabalhoso e extenso.
Minha dica seria
recorrer às suas
Associações e à força
do coletivo”
Marcio Bordignon,
diretor da Multip

A senadora federal Soraya Thronicke (MS/PSL)
elogiou o trabalho dos Cartórios de Protesto e
disse que a atividade extrajudicial é importante
para desjudicializar as demandas

Diversos tabeliães e pessoas ligadas ao Protesto foram homenageadas durante a edição do 17º
Convergência, que aconteceu em Gramado, na Serra Gaúcha

vida Ativa para Protesto. A partir do ano que
vem, a expectativa é aumentar essa quantia
para R$ 100 milhões mensais ou R$ 1,2 bilhão
por ano.
Houve ainda debates de assuntos que entusiasmaram o público, como a palestra “Fatores
que travam o desenvolvimento humano”, do
professor e doutor da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), Leandro Karnal.
“Não devo me conformar sempre, mas tenho
que parar de reclamar e agir. Aproveitem o
que ouvir, rejeitem o que acham que não serve, introduza no seu negócio o que acha que
é útil. Ser feliz é uma opção. Adaptem, transformem. O Brasil precisa de gente que faça.
Vamos aproveitar. Cuidem da sua vida e que
ela seja muito feliz”, argumentou o historiador.
LEGISLADORES E PREMIAÇÕES
Não bastasse a presença de representantes do
Executivo e do Judiciário, o 17º Convergência
também contou com o discurso de dois senadores que subiram ao palco para fazer um
apelo a categoria.
O senador Lasier Costa Martins (PODE/
RS) criticou parte da classe política e disse que
se o Brasil continuar com más gestões permanecerá sendo o país da desigualdade, da pobreza, da falta de investimento e do déficit estratosférico. “Se nós atingirmos a estabilidade
política no Brasil, todos ganharão. Os senhores tabeliães de Protesto têm uma vida estável,
organizada, mas vão ficar melhores ainda se
esse país for reformado”, alertou.
A opinião de que parte da classe política brasileira precisa mudar foi endossada pela também senadora Soraya Thronicke (MS/PSL).

Ela disse que está com as portas do gabinete
abertas para receber os tabeliães de Protesto.
“Me ajudem a desburocratizar, a desjudicializar e ajudar a salvar a nossa nação”, avaliou.
Outro momento importante do evento foi a
entrega de premiações do 17º Convergência.
A Comenda Léo Barros Almada, instituída
em homenagem ao presidente do Instituto de
Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB-BR), foi entregue a diversas autoridades e
pessoas que trabalham pela evolução do Protesto de Títulos.
Também foram homenageados com o troféu Toscano de Britto o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil
(Anoreg/BR), Cláudio Marçal Freire, e o vice-presidente do Instituto de Estudos de Protes-

“Me ajudem a desburocratizar,
a desjudicializar e ajudar
a salvar a nossa nação”
Soraya Thronicke (MS/PSL), senadora federal

tos de Títulos do Brasil – Seção Rio de Janeiro
(IEPTB/RJ), André Gomes Netto, pelas suas
atuações em prol da categoria.
Também foi homenageado o presidente do
Instituto de Estudos de Protestos de Títulos
do Rio Grande do Sul (IEPRO/RS), Romário
Mezzari, que se emocionou ao ser premiado.
“Transfiro a todo grupo de Protesto do Rio
Grande do Sul essa homenagem”, agradeceu o
presidente com voz embargada.
Após muitas homenagens, o presidente do
Colégio Nacional de Corregedores, desembargador Fernando Cerqueira, recebeu o troféu
amigo do Protesto pelos esforços na aprovação do Provimento nº 86 da Corregedoria.
“Quero dizer que não apenas me sinto bem,
mas também me sinto gaúcho“, concluiu.
O presidente do
Colégio Nacional
de Corregedores,
Fernando Cerqueira,
foi homenageado
com o troféu “Amigo
do Protesto” pelos
esforços na aprovação
do Provimento nº 86 da
Corregedoria
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“Os Cartórios de Protesto estão se
constituindo, cada vez mais, em centrais de
colaboração econômica e de apoio ao credor”
Para o presidente do IEPTB-ES, João Dalmácio, a ampliação das atividades de
fomento à recuperação do crédito tem sido de grande utilidade para os credores

D

esde 1961 como Tabelião de Protesto
de Títulos e Letras de Vitória, João
Dalmácio Castello Miguel é um dos
profissionais mais conhecidos no meio de notários e registradores capixabas.
É atualmente presidente do Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil - Seção
Espírito Santo (IEPTB-ES), sendo um dos
principais nomes da atividade em território
nacional.
Nessa entrevista à Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo, Dalmácio
fala sobre a aprovação do Provimento nº 86,
que possibilita a postergação dos emolumentos do Protesto, além da Central Nacional de
Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto
de Títulos (Cenprot), que já está atendendo as
demandas do mercado financeiro.

Segundo o presidente do IEPTB-ES, João Dalmácio, os Tabelionatos de Protesto contribuem para a
preservação da higidez das relações comerciais e econômicas
22 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como enxerga a aplicação da postecipação
do Protesto nos Tabelionatos do Espírito
Santo? É uma medida que incentiva a recuperação do crédito?
João Dalmácio – A postecipação, ou seja, o
diferimento do pagamento dos emolumentos
para uma fase posterior e sua atribuição ao
devedor, é uma demanda de mercado e sua
adoção é determinante para a sobrevivência
do instituto do Protesto a longo prazo, diante
da competição de outras formas de proteção
ao crédito. É uma medida necessária. Ao baratear, para o credor, o ato de protesto contra
o devedor, aumenta-se o universo dos documentos de créditos protestáveis, forçando a
tomada de posição por parte do devedor. Por
isso, como já se sabe a partir da experiência
em outros estados, que adotam a prática (alguns há mais de 20 anos), há, sim, um incremento na recuperação do crédito.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como vê a recuperação de crédito pelos cartórios de Protesto? Além da postecipação, a
recuperação da dívida ativa e a renegociação
de dívidas têm sido efetivas?
João Dalmácio – Os cartórios de Protesto estão se constituindo, cada vez mais, em centrais
de colaboração econômica e de apoio ao credor. A ampliação das atividades de fomento
à recuperação do crédito tem sido de grande
utilidade nas práticas de preservação dos direitos dos credores.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como vislumbra que os cartórios de Protesto
poderiam avançar ainda mais no Estado do
Espírito Santo?
João Dalmácio – Penso que os Tabelionatos
de Protesto precisam ampliar e aprofundar
sua missão, que é a de colaborar com a preservação da higidez das relações comerciais

“A Central de Protesto
é, sim, um exemplo do
uso bem-sucedido de
tecnologia nos cartórios.
Sua implementação agilizou
os serviços e aumentou os
níveis de segurança”

e econômicas por meio da preservação e
promoção dos direitos do credor, aquele que
tomou o risco econômico e, por alguma razão, foi prejudicado pela inadimplência de
terceiro. É preciso aparelhar os cartórios, em
termos tecnológicos e de qualificação dos recursos humanos, para que possam exercer seu
natural protagonismo nas práticas de garantia
dos direitos dos credores.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Por que o Estado do Espírito Santo demorou
tanto tempo para aprovar a lei de postecipação?
João Dalmácio – Por desconhecimento, timidez administrativa e consequente excesso de
zelo de alguns responsáveis pela decisão. Há
sete anos, o IEPTB-ES vem envidando esforços objetivos para implantar a gratuidade do
protesto para o credor. Contratamos estudos
econômicos para demonstrar que, apesar do
crescimento do número de títulos e documentos de créditos protestáveis, o número de
documentos efetivamente protestáveis não
estava chegando ao cartório. Entrevistas com
empresários revelavam sua opção por formas
mais céleres e menos custosas financeiramente para constranger o devedor. As empresas do
setor – SPC, SERASA, BOA VISTA, a GIC –
ofereciam alternativas ao protesto a custo menor e approach tecnológico mais adequado. A
aprovação da lei estadual veio depois de seis
anos do primeiro projeto de lei ter sido apresentado ao Tribunal. Agora, depois de tanto
esforço, o CNJ instituiu a prática em todo o
Brasil, revelando que os argumentos de oposição à medida eram, em sua maioria, descabidos.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como vê o auxílio da tecnologia nos tabelionatos de Protesto? A Cenprot é um exemplo
de um instrumento tecnológico bem-sucedido em todo o país?
João Dalmácio – Tecnologia é a linguagem
dos negócios na atualidade. O IEPTB-ES e o
Sinoreg-ES sempre estiveram na vanguarda
do uso de tecnologias nas serventias capixabas. A Central de Protesto é, sim, um exemplo
do uso bem-sucedido de tecnologia nos cartórios. Sua implementação agilizou os serviços
e aumentou os níveis de segurança, forçando
maior cumprimento da legislação e tornando
esse setor um modelo em termos de compliance no meio dos tabelionatos.

“O IEPTB-ES e o
Sinoreg-ES sempre
estiveram na vanguarda
do uso de tecnologias
nas serventias capixabas”
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
A duplicata eletrônica é um título que vem
sendo negociado de forma exitosa nos tabelionatos de Protesto?
João Dalmácio – A lei 13.775/2018 regulamentou, na prática, a previsão do Código Civil de 2002, que já previa a duplicata virtual.
O avanço trazido pela lei se deu na forma de
escrituração, agora eletrônica e submetida
a controle de entidades autorizadas a operar
pelo Banco Central. Seu advento é positivo, e
pode, sim, estimular a circulação do crédito,
inclusive com maior segurança. Aqui também,
por se tratar de nova prática, seu êxito depende da mudança de cultura organizacional.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
A postecipação do Protesto gera mais receita
para os Cartórios? Como vê essa questão?
João Dalmácio – A resposta à primeira pergunta há de ser positiva, dadas as experiências
de outros estados da Federação. Com essa regra, o universo de documentos protestáveis
cresce enormemente, abrindo possibilidades
de multiplicação das receitas, beneficiando os
usuários, os cartórios e o Tribunal de Justiça.
Tudo, porém, depende de como cada estado
vai organizar suas atividades a partir dessa
mudança de paradigma. O IEPTB-ES vem, há
dois anos, preparando um profissional com
experiência na área comercial de empresas
privadas, e também no IEPTB-RJ, onde ajudou a organizar atividades de abordagem ao
mercado. Nossa intenção sempre se voltou
para uma necessidade: acreditávamos na aprovação da postecipação, e esta, sendo uma nova
forma de um velho e eficaz instituto, precisaria ser apresentada aos potenciais interessados
– que constituem nosso mercado – como algo
inovador, interessante e indispensável para a
preservação de seu crédito. Vejo na postecipação uma oportunidade de fortalecimento do
instituto do Protesto, inclusive porque fortalece o instituto diante das práticas comerciais de
empresas do setor, como as já citadas.
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Leia a íntegra do Provimento nº 87
da Corregedoria Nacional de Justiça
Documento regulamenta a implantação da Central Nacional
de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto de Títulos
O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, usando
de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais e
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário dos atos praticados
por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços extrajudiciais (arts. 103B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a competência da Corregedoria
Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros
atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das
atividades dos serviços extrajudiciais (art. 8º, X, do
Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça);
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 supremacia do
interesse público, da eficiência, da continuidade do
serviço público e da segurança jurídica;
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar a
melhor prestação de serviço, com acessibilidade
isonômica aos usuários, e corrigir as distorções
em busca da modicidade dos emolumentos, da
produtividade, da economicidade, da moralidade
e da proporcionalidade na prestação dos serviços
extrajudiciais;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do disposto no art. 41-A da Lei nº 9.492/1997,
incluído pela Lei nº 13.775/2018, que determinou
aos tabeliães de protesto a criação de uma central
nacional de serviços eletrônicos compartilhados;
CONSIDERANDO a necessidade de preservação do
princípio da territorialidade aplicado às serventias
extrajudiciais de protesto de títulos;
CONSIDERANDO a decisão proferida no Pedido de
Providencias 0008754-28.2018.2.00.000.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Provimento estabelece procedimentos
administrativos a serem observados pelos tabeliães
de protesto de títulos e outros documentos de dívida de que trata a Lei 9.492, de 10 de setembro de
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1997, pelos responsáveis interinos pelo expediente
dos tabelionatos de protesto declarados vagos e,
quando for o caso, pelos oficiais de distribuição de
protesto,com funções específicas de distribuição,
criado e instalado até a entrada em vigor da Lei nº
9.492, de 10 de setembro de 1997.
Parágrafo Único. Para efeitos deste provimento,
considera-se assinatura eletrônica aquela efetivada com uso de certificado digital que atende aos
requisitos da “Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP Brasil” ou outro meio seguro, disponibilizado pelo Tabelionato, previamente autorizado
pela respectiva Corregedoria-Geral de Justiça.
Art. 2º O juízo competente, assim definido na Lei
de Organização Judiciária do Estado e do Distrito
Federal, resolverá as dúvidas apresentadas pelo
tabelião de protesto.
1º Os títulos e outros documentos de dívida podem
ser apresentados, mediante simples indicação do
apresentante, desde que realizados exclusivamente por meio eletrônico, segundo os requisitos da
“Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP
Brasil” ou outro meio seguro disponibilizado pelo
Tabelionato, autorizado pela respectiva Corregedoria-Geral de Justiça, e com a declaração do apresentante, feita sob as penas da lei, de que a dívida
foi regularmente constituída e que os documentos
originais ou suas cópias autenticadas, comprobatórios da causa que ensejou a apresentação para
protesto, são mantidos em seu poder, comprometendo-se a exibi-los sempre que exigidos no lugar
onde for determinado, especialmente se sobrevier
sustação judicial do protesto.
2º Os tabeliães de protesto, os responsáveis interinos pelo expediente e, quando for o caso, os oficiais
de distribuição de protesto estão autorizados a negar seguimento a títulos ou outros documentos de
dívida, bem como às suas respectivas indicações
eletrônicas sobre os quais recaia, segundo sua prudente avaliação, fundado receio de utilização do
instrumento com intuito emulatório do devedor ou
como meio de perpetração de fraude ou de enriquecimento ilícito do apresentante.
Art. 3º Somente podem ser protestados os títulos
e os documentos de dívidas pagáveis ou indicados
para aceite ou devolução nas praças localizadas no
território de competência do Tabelionato de Protesto.
1º Para fins de protesto, a praça de pagamento será
o domicílio do devedor, segundo a regra geral do
§1º do art. 75 e do art. 327 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 (Código Civil), aplicando-se,
subsidiariamente, somente quando couber, a legislação especial em cada caso.

2º Respeitada a praça de pagamento do título ou do
documento de dívida para a realização do protesto,
segundo a regra do § 1º, a remessa da intimação
poderá ser feita por qualquer meio e sempre dentro
do limite da competência territorial do Tabelionato,
desde que seu recebimento fique assegurado e
comprovado por protocolo, aviso de recebimento –
AR, ou documento equivalente, podendo ser efetivada por portador do próprio Tabelião.
3º A intimação deverá conter ao menos o nome,
CPF ou CNPJ e endereço do devedor, os nomes do
credor e do apresentante, com respectivos CPF e/
ou CNPJ, elementos de identificação do título ou
documento de dívida e o prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como o
número do protocolo e o valor a ser pago, exceção à
intimação por edital que se limitará a conter o nome
e a identificação do devedor.
4º O tabelião de protesto poderá utilizar meio eletrônico para a intimação quando autorizado pelo
devedor e assim declarado pelo apresentante.
5º No caso excepcional do intimando domiciliado
fora da competência territorial do tabelionato, o
tabelião de protesto providenciará a expedição de
uma comunicação ou recibo equivalente no endereço fornecido pelo apresentante, noticiando-lhe os
elementos identificadores do título ou do documento de dívida, bem como as providências possíveis
para o pagamento de tal título ou documento, além
da data da publicação da intimação por edital, que
deverá ser fixada no prazo de dez dias úteis contados da data de protocolização, observando-se,
neste caso, o prazo para a lavratura do protesto
consignado no art. 13 da Lei nº 9.492, de 10 de
setembro de 1997.
Art 4º A desistência do protesto poderá ser formalizada por meio eletrônico, com a utilização de certificado digital no âmbito da ICP Brasil ou de outro
meio seguro disponibilizado pelo Tabelionato ao
apresentante, autorizado pela respectiva Corregedoria-Geral de Justiça.
Art 5º É admitido o pedido de cancelamento do protesto pela internet, mediante anuência do credor ou
apresentante do título assinada eletronicamente.
Art 6º O cancelamento do protesto pode ser requerido diretamente ao tabelião mediante apresentação, pelo interessado, dos documentos que comprovem a extinção da obrigação.
Art 7º Os tabeliães de protesto podem fornecer, por
solicitação dos interessados, certidão da situação
do apontamento do título, dos protestos lavrados e
não cancelados, individuais ou em forma de relação.

Art 8º Os tabeliães de protesto podem prestar a
qualquer pessoa que requeira informações e fornecer cópias de documentos arquivados relativas a
protestos não cancelados.
Art 9º Os pedidos de informações simples ou complementares, de certidões e de cópias podem ser
realizados pela internet, bem como atendidos e
expedidos pelos Tabelionatos por meio eletrônico,
mediante assinatura eletrônica.
Art. 10. Das certidões não constarão os protestos
cancelados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial.
Art. 11. Sempre que a homonímia puder ser verificada com segurança a partir de elementos de
identificação que constem dos assentamentos, o
tabelião de protesto expedirá certidão negativa.
Art. 12. As certidões individuais serão fornecidas
pelo tabelião de protesto de títulos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, mediante pedido escrito
ou verbal de qualquer pessoa interessada, abrangendo período mínimo dos cinco anos anteriores ao
pedido, salvo quando solicitado período maior ou
referente a protesto específico.
Art. 13. Decorridos 30 (trinta) dias, contados da
expedição, os tabeliães de protesto ficam autorizados a inutilizar as certidões caso o interessado não
compareça para retirá-las no Tabelionato ou, onde
houver, no serviço de distribuição, circunstância
que deverá ser informada ao interessado no ato do
pedido.
Art. 14. Na localidade onde houver mais de um
Tabelionato de Protesto de Títulos deverá ser organizado, instalado e mantido, a cargo deles, um
serviço centralizado para prestação de informações
e fornecimento de certidões.
1º Esse serviço será custeado pelos próprios tabeliães, preferencialmente no mesmo local onde também funcionar o serviço de distribuição, ressalvado
o repasse das tarifas bancárias e dos correios para
os usuários que optarem pela prestação por essa
via de atendimento, além do pagamento dos emolumentos, custas e contribuições e das despesas
previstos em lei.
2º Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito
Federal deverão propor a extinção dos Ofícios de Distribuição de títulos e outros documentos de dívida
para protesto que foram criados antes da promulgação da Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro
de 1997 e que estejam vagos e que vierem a vagar.
CAPÍTULO II
DOS SERVIÇOS ELETRÔNICOS DOS TABELIÃES
DE PROTESTO DE TÍTULOS – CENPROT
Art. 15. Os tabeliães de protesto de títulos de todo
território nacional instituirão, no prazo de 30 (trinta
dias), a CENPROT – Central Nacional de Serviços
Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto, para prestação de serviços eletrônicos.
Parágrafo único. É obrigatória a adesão de todos
os tabeliães de protesto do País ou responsáveis

interinos pelo expediente à CENPROT de que trata
o caput deste artigo, à qual ficarão vinculados, sob
pena de responsabilização disciplinar nos termos
do inciso I do caput do art. 31 da Lei n° 8.935, de
18 de novembro de 1994.
Art. 16. A CENPROT será operada, mantida e administrada conforme deliberação da assembleia
geral dos tabeliães de protesto de títulos, podendo
ser delegada à entidade nacional representativa da
categoria.
1º Poderão ser instituídas CENPROT seccionais na
forma e locais definidos pela assembleia-geral dos
tabeliães de protesto de títulos.
2º A CENPROT e as seccionais instaladas se subordinam às normas, auditagem e à fiscalização da
Corregedoria Nacional de Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça respectiva.
Art. 17. A CENPROT deve disponibilizar, por meio da
rede mundial de computadores (internet) pelo menos, os seguintes serviços:
I–

acesso a informações sobre quaisquer protestos válidos lavrados pelos Tabeliães de Protesto
de Títulos dos Estados ou do Distrito Federal;

II – consulta gratuita às informações indicativas
da existência ou inexistência de protesto, respectivos tabelionatos e valor;
III – fornecimento de informação complementar
acerca da existência de protesto e sobre dados ou elementos do registro, quando o interessado dispensar a certidão;
IV – fornecimento de instrumentos de protesto em
meio eletrônico;
V – recepção de declaração eletrônica de anuência para fins de cancelamento de protesto;
VI – recepção de requerimento eletrônico de cancelamento de protesto;
VII – recepção de títulos e documentos de dívida,
em meio eletrônico, para fins de protesto, encaminhados por órgãos do Poder Judiciário,
procuradorias, advogados e apresentantes
cadastrados;
VIII – recepção de pedidos de certidão de protesto
e de cancelamento e disponibilização da certidão eletrônica expedida pelas serventias do
Estado ou do Distrito Federal em atendimento
a tais solicitações.
Parágrafo único. Na informação complementar requerida pelo interessado, acerca da existência de
protesto, poderão constar os seguintes dados:
a) nome do devedor, e quando constar do registro, endereço completo, endereço eletrônico e telefone;
b) se pessoa física, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) – se pessoa jurídica,
número de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ);
c) tipo, número e folha do livro de protesto, ou número do registro sequencial do protesto;

d) tipo de ocorrência e respectiva data;
e) nome do apresentante do título ou documento
de dívida, nome do endossatário (cedente), e
tipo do endosso;
f) nome, número do CPF ou CNPJ do credor (sacador), e quando constar do registro, endereço
completo, endereço eletrônico e telefone;
g) data e número do protocolo, espécie, número do
título ou documento de dívida, data de emissão,
data de vencimento, valor original, valor protestado, valor das intimações e, quando houver, valor
do edital, com indicação de motivo;
Art. 18. As informações enviadas pelos Tabeliães
de Protesto de Títulos à CENPROT, na forma e no
prazo estabelecido pela Central, não geram o pagamento aos Tabelionatos de Protesto de emolumentos ou de quaisquer outras despesas decorrentes
do envio.
Parágrafo Único. Será de responsabilidade exclusiva do Tabelião de Protesto de Títulos as consequências pela eventual omissão de informação que
deveria ter sido enviada à CENPROT.
Art. 19. Os tabeliães de protesto, ainda que representados por sua entidade escolhida, poderão realizar auditoria, com monitoramento automático do
descumprimento de prazos, horários e procedimentos incumbidos aos tabeliães de protesto, atividade
denominada “Autogestão online” com a geração de
relatórios a serem encaminhados ao juízo competente e, quando for o caso, à Corregedoria Nacional de
Justiça e à respectiva Corregedoria-Geral de Justiça.
Parágrafo único. A atuação prevista no caput será
preventiva, com o propósito de autogestão da atividade, notificando os tabeliães que incorram em excesso de prazo ou não observância de procedimentos legais e normativos, antes do envio de relatórios
aos órgãos correcionais.
Art. 20. As Corregedorias- Gerais de Justiça dos Estados fiscalizarão a efetiva vinculação dos tabeliães
de protesto à CENPROT, observados os limites, a
temporalidade e o escopo do uso da central, bem
como a extensão da responsabilidade dos tabeliães
de protesto.
Art. 21. A prestação de serviços a terceiros com a
utilização de dados existentes na CENPROT se dará
mediante convênio/termo de adesão que deverá
conter cláusulas de responsabilidade recíprocas,
contendo forma, prazo e taxas administrativas livremente ajustadas entre as partes.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. As Corregedorias-Gerais de Justiça expedirão normas complementares ao presente provimento.
Art. 23. Esse provimento entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 2019
MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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Sinoreg-ES promove reunião para
definir novos rumos da regularização
fundiária no Espírito Santo
Além de auxiliar nas políticas públicas do Espírito Santo, Sindicato também
vem promovendo a regularização na região metropolitana de Vitória

Representantes do Sinoreg-ES se reuniram com a SEDURB para debater novas políticas de regularização fundiária para o Estado do Espírito Santo

A

Secretaria de Estado de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano
do Espírito Santo (SEDURB) se reuniu
com representantes do Sindicato dos Notários
e Registradores do Estado do Espírito Santo
(Sinoreg-ES) para alinhar novas diretrizes em
relação a regularização fundiária no Estado.
Segundo o Secretário da SEDURB, Marcus
Antônio Vicente, a aproximação da Secretaria
com o Sinoreg-ES é de grande importância, já
que os cartórios são partes essenciais para o
sucesso da regularização fundiária.
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“A maioria dos cartórios tem sido parceiros
no processo de regularização fundiária, pois
é onde o processo termina, com o registro da
propriedade em nome do ocupante ou do proprietário. A reunião também é importante por
conta da estratégia do Governo do Estado de
tratar a regularização fundiária, através da Sedurb, como um dos seus carros chefe a partir
de 2020”, revelou o secretário.
O sub-secretário da SEDURB, Carlos Magalhães, que também esteve presente na reunião, elogiou o trabalho do Sinoreg-ES na

parceria pela regularização fundiária e diz que
esse processo pode ficar ainda mais estreito
nos próximos meses.
“Considerando que o Estado vai atuar na
regularização em todas as áreas, deve aumentar a demanda nas serventias registrais. Acreditamos que a parceria com o Sinoreg-ES será
muito importante nesse processo”, salienta
Carlos.
Para o registrador de Imóveis de Iúna-ES
e presidente da Associação de Registradores
de Imóveis do Espírito Santo (ARIES), Jocsã

Araújo Moura, a intenção do Sinoreg-ES é
desenvolver uma parceria com o Estado nas
ações de Reurb (instrumento jurídico de política urbana, com um conjunto de normas
gerais e procedimentos, que abrange medidas
jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais).
“O trabalho de regularização fundiária tem
como destinatário final o registrador de imóveis, e este pode e deve auxiliar o município
em todo o processo, para que os títulos cheguem regulares, sem inconsistência, e assim
o processo seja mais célere. Nos colocamos à
disposição da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, na intenção de ajudar o Estado no
que for possível, considerando que notários e
registradores detêm conhecimento a respeito
da matéria”, argumenta Moura.
GRANDE VITÓRIA-ES
Além de auxiliar nas políticas públicas para
a regularização fundiária no Estado, o Sino-

De acordo com o sub-secretário da SEDURB,
Carlos Magalhães, a parceria com o Sinoreg-ES
para promover a regularização fundiária pode
ficar ainda mais estreita nos próximos meses

“Considerando que o estado
vai atuar na regularização
em todas as áreas, deve
aumentar a demanda
nas serventias registrais.
Acreditamos que a parceria
com o Sinoreg-ES será muito
importante nesse processo”
Carlos Magalhães, sub-secretário da SEDURB

Segundo o secretário da SEDURB, Marcus
Antônio Vicente, a aproximação da Secretaria
com o Sinoreg-ES é de grande importância: “os
cartórios são partes essenciais para o sucesso
da regularização fundiária”

“A maioria dos cartórios tem
sido parceiros no processo
de regularização fundiária,
pois é onde o processo
termina, com o registro da
propriedade em nome do
ocupante ou do proprietário”

reg-ES também tem fortalecido o papel dos
cartórios no que tange a atuação na capital
capixaba.
Desde 2005, já foram regularizadas quase
três mil moradias em Vitória. Somente este
ano, já foram regularizadas 60 moradias, mas
a expectativa é que esse número chegue a 150
até fim do ano. Em 2018, o número de moradias regularizadas ficou na casa das 101 habitações.
Em Fundão, na região metropolitana de
Vitória, 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. A expectativa da prefeitura
é de que 300 escrituras devem ser entregues
no bairro Direção e mais 200 no Campestre
Clube de Fundão.

Cartórios são
proibidos
de conceder
descontos ou
comissões.
Essa prática é
ilegal!
Art. 3o, III, da Lei 10.169/2000

Além do descumprimento
da legislação, o
pagamento de comissões
e descontos, infringi o
dever legal de dignificar
o exercício da função de
tabelião de notas, assim
como pode acarretar
fraude a autenticidade,
segurança e eficácia dos
atos jurídicos encerrados
pelos tabeliães.

Marcus Antônio Vicente,
secretário da SEDURB
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