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EDITORIAL

"A aproximação que 
estamos tendo com os 

órgãos públicos é salutar 
ao exercício da atividade 

delegada dos titulares 
e colaboradores do foro 

extrajudicial” 
Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

Não é de agora que o SINOREG-ES busca trabalhar a favor de melhorias para as 
serventias extrajudiciais capixabas e para a sociedade. É o dever de promover a 
inclusão social, que se encontra em paralelo com a atividade notarial e registral. 

Algumas serventias, por intermédio do SINOREG-ES em parceria com prefeituras, 
estão buscando a melhor maneira de auxiliar a máquina pública no que se refere ao 
procedimento de regularização de diversos assentamentos e imóveis pelo Estado do 
Espírito Santo.

Para tanto, o instituto da regularização fundiária se faz presente para garantir o acesso 
aos direitos de propriedade dos cidadãos, eis que envolve um conjunto de medidas para 
fins de promoção da cidadania, abrangendo o acesso à moradia. 

A aproximação que estamos tendo com os órgãos públicos é salutar ao exercício da 
atividade delegada aos titulares e colaboradores do foro extrajudicial. Na capital, Vitó-
ria/ES, seguimos para a segunda etapa de entrega das escrituras para a população de 
baixa renda, configurando uma conquista para a classe e para a população local.

Vejo a relevância destes serviços voltados para a manutenção da sociedade e sua or-
ganização em geral. As serventias extrajudiciais exercem um papel fundamental dentro 
do mecanismo de regularização fundiária, levando segurança jurídica aos proprietários 
dos bens escriturados. Já foram mais de mil e trezentas escrituras entregues nos últimos 
anos, sem custo para os moradores.

 Márcio Valory Silveira
 Presidente do Sinoreg-ES

SINOREG-ES em prol 
da Regularização Fundiária
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ENORES encerra cronograma de 2019
com curso sobre Direito das Sucessões
Encontro foi ministrado pela Tabeliã de Notas da cidade do Rio 
de Janeiro, Vírginia Viana Arrais, e teve cerca de 40 participantes

Notários e registradores participaram do curso sobre Sucessões realizado pela ENORES no mês de 
dezembro, na sede do Sinoreg-ES

Escola Notarial e Registral do Espírito 
Santo (ENORES) realizou no dia 07 de 
dezembro, na sede do Sindicato dos 

Notários e Registradores do Estado do Espíri-
to Santo (Sinoreg-ES), o curso sobre “Direito 
das Sucessões”, ministrado pela Tabeliã de No-
tas da cidade do Rio de Janeiro, Vírginia Viana 
Arrais, e que teve cerca de 40 pessoas inscritas. 

Professora Universitária e doutoranda em 
Ciências Jurídicas, Arrais explicou que desde 
2007, os notários receberam a atribuição para 
lavrar escrituras de inventário e partilha e, por 
consequência, os registradores para registra-
rem as referidas escrituras. 

“Esses profissionais precisam ser profundos 
conhecedores do direito das sucessões. Não 
se admitem erros na elaboração desses atos. 
Ademais, recentemente, os notários foram au-
torizados a realizar inventários extrajudiciais, 
ainda que o falecido tenha deixado testamen-
to. Dessa forma, necessário também conhecer 
profundamente as regras do direito de suces-
são testamentária”, argumentou a Tabeliã. 

A professora ainda explicou que em uma es-
critura pública de inventário e partilha todos 
os interessados devem ser capazes e concor-
dantes, ter em mãos a declaração de existência 
ou não de testamento, possuir um advogado e 
deter a quitação prévia do imposto de trans-
missão (ITCMD).

“Foram abordados durante o curso todas as 
regras de direito material aplicáveis a sucessão 
legal e a testamentária. Para minha surpresa, 
os temas mais polêmicos foram os relaciona-
dos com a sucessão de pré morto e pós mor-
to, representação e aplicação do princípio de 
saisine. Achei que as dúvidas dos participan-

A

“O curso tratou de 
sucessões, inventário e 

planejamento sucessório, 
com enfoque prático voltado 
para tabeliães e escreventes”

Carolina Tardin, Tabeliã do Tabelionato de 
Notas do distrito de Calogi, em Serra-ES

“Os cursos online são de 
suma importância para levar 
o conhecimento a todos de 

forma igualitária”

Nelisa Galante de Melo Santos, gestora da 
Escola Notarial e Registral do Espírito Santo

tes refletem a importância do tema abordado e 
do trabalho desenvolvido pelo Sinoreg-ES na 
capacitação dos notários e dos registradores”, 
comentou a professora. 

Ainda de acordo com ela, o trabalho de-
senvolvido pela ENORES e pelo Sinoreg-ES 
tem refletido em segurança jurídica, tema tão 
almejado por notários e registradores. “Acho 
o trabalho desenvolvido pelas escolas de no-
tários e de registradores primordial para o 
comprometimento da nossa atividade com a 
essência da nossa prestação de serviço, qual 
seja, a segurança jurídica almejada pelo siste-
ma notarial e registral”, ponderou Arrais. “O 
caminho da distribuição do conhecimento, 
como a maneira adequada de garantir a segu-
rança jurídica, é a fórmula da manutenção e 
da sobrevivência da nossa atividade”, comple-
mentou a docente.

Já a Tabeliã do Tabelionato de Notas do 
distrito de Calogi, em Serra-ES, Carolina Tar-
din, que participou do curso, diz que os temas 
foram muito proveitosos, além de serem bas-
tante relevantes para a classe. “O curso tratou 
de sucessões, inventário e planejamento su-
cessório, com enfoque prático voltado para 
tabeliães e escreventes. Foram apresentados 
casos vivenciados pela professora e de suma 
importância para o aprendizado”, pontuou. 

Segundo a gestora da ENORES, Nelisa Galante, 
os cursos online são importantes porque aten-
dem todo o Estado do Espírito Santo e conse-
guem aproximar o associado do Sinoreg-ES
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“Esses profissionais precisam 
ser profundos conhecedores 

do direito das sucessões. 
Não se admitem erros na 
elaboração desses atos”

Vírginia Viana Arrais, Tabeliã de Notas da 
cidade do Rio de Janeiro

“A ENORES desempenha um 
trabalho essencial no que 
tange à capacitação dos 
notários e registradores”

Danielle Navarini, Tabeliã e Oficial de 
Registros Públicos do Cartório de Registro 
Civil e Tabelionato de Notas de Araçatiba

“Buscamos levar para todos 
os cantões do país nossos 

cursos através da plataforma 
de transmissão online”

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, 
propagar conhecimento faz parte da missão do 
Sindicato e a ENORES possibilita concretizar 
esse objetivo

De acordo com a Tabeliã e Oficial de Registros 
Públicos do Cartório de Araçatiba, em Viana-ES, 
Danielle Navarini, o curso foi importante para o 
aperfeiçoamento de notários e registradores

Segundo a Tabeliã de Notas da cidade do 
Rio de Janeiro, Vírginia Viana Arrais, notários 
e registradores precisam ser profundos 
conhecedores do direito das sucessões

Tabeliã e Oficial de Registros Públicos do 
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de No-
tas de Araçatiba, em Viana-ES, Danielle Bueno 
Fernandes Navarini, disse que o curso foi mui-
to importante para o aperfeiçoamento dos no-
tários e registradores. 

“Durante o curso, foram abordados de forma 
clara e precisa quais os requisitos, bem como 
quais são os documentos necessários para a la-
vratura do inventário extrajudicial, adentrando 
também ao direito material, como por exem-
plo, lei de regência da sucessão, situação jurídi-
ca dos herdeiros, ordem de vocação hereditá-
ria, inventariante, renúncia de herança, enfim, 
foram abordados todos os temas relacionados 
à sucessão e inventário extrajudicial”, relatou. 

Ela ainda disse que o trabalho da ENORES 
é extremamente relevante para capacitar pes-
soas envolvidas com o segmento notarial e re-
gistral capixaba. “A ENORES desempenha um 
trabalho essencial no que tange à capacitação 
dos notários e registradores, assim como dos 

colaboradores do serviço extrajudicial, pois 
a atualização jurídica é necessária diante de 
tanta mudança legislativa e entendimento ju-
risdicional, aliado ao fato de exercermos uma 
atividade jurídica de suma importância so-
cial”, afirmou.

Para a gestora da Escola Notarial e Registral 
do Espírito Santo (ENORES), Nelisa Galante de 
Melo Santos, a ENORES tem procurado capa-
citar cada vez mais notários e registradores. 

“Cada curso que fazemos chegamos a con-
clusão que precisamos nos aperfeiçoar cada vez 
mais. É muito importante e relevante o apren-
dizado proporcionado pela ENORES para a ati-
vidade notarial e registral capixaba”, argumenta 
a gestora. 

CURSOS ON-LINE 
Além de realizar 10 cursos durante o ano de 
2019, a ENORES também proporcionou co-
nhecimento para notários e registradores de 
forma on-line ao transmitir pelo menos 5 cur-

sos em ambiente digital. 
“Os cursos online são de suma importância 

para levar o conhecimento a todos de forma 
igualitária. Ninguém tem mais desculpa para 
não estudar! Além disso, os cursos também são 
importantes para aproximar o associado do Si-
noreg-ES, pois atende todo o Estado de Norte a 
Sul, de leste a oeste”, pondera a gestora da ENO-
RES, Nelisa Galante. 

Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Va-
lory Silveira, propagar conhecimento faz parte 
da missão do Sindicato e a ENORES possibilita 
concretizar esse objetivo. 

“Partimos da premissa de que o aprendizado 
nunca é demais. Com isso, buscamos levar para 
todos os cantões do país nossos cursos através 
da plataforma de transmissão online. A ideia 
veio da necessidade de atingir cada vez mais 
pessoas e delegatários espalhados por todo o 
Estado do Espírito Santo e que, por conta do 
alto custo de deslocamento não conseguiam vir 
até a sede do Sinoreg-ES”, define Valory.
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo
Mês de novembro de 2019
Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento finan-
ceiro do FARPEN, analisou os relatórios e demais 
documentos remetidos por Notários e Registradores 
deste Estado, correspondentes ao mês de OUTU-
BRO/2019, aprovando o ressarcimento dos Atos Gra-
tuitos 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, convocada 
exclusivamente para fins de decisão relativa às novas 
regras do repasse, tendo em vista a arrecadação defi-
citária do FARPEN, informamos que a redução percen-
tual do repasse no Mês de NOVEMBRO/2019 foi de: 

Redução global do repasse: 26,50 % (vinte e seis 
vírgula cinquenta por cento), aplicando-se este per-
centual para todas as rubricas que atualmente são 
pagas pelo FARPEN.

Vitória, 02 de dezembro de 2019.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  707.568,74
Saldo em caixa mês anterior  3.111,42
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES  0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   710.680,16

B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  525.170,49 
1.1 – Retenção IRPF na fonte (Inicio relatório julho/19).
Ref. Outubro/19 ressarcido em novembro/19.  96.905,06 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  40.024,94 
3 – Devolução FARPEN 18.819,21 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 854,24 
5 – Repasse ao Sinoreg-ES 14.151,37 
5.1 – 2% referente depósito entre 16/10 a 31/10 325,05 
6 – Repasse à AMAGES 14.141,32 
6.1 – 2% referente depósito entre 16/10 a 31/10 325,05 
7 – Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 011/2019 3.339,43 

SALDO LÍQUIDO   (714.056,16)   (3.376,00)
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. (CDB)  (70.756,87)
C.a – 10% referente depósito entre 16/10 a 31/10  (1.625,26)
SALDO  (3.376,00)
Recebimentos entre 19/11 a 30/11   16.845,50
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  13.469,50
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Sinoreg-ES e município de Vitória-ES 
promovem a regularização fundiária e entrega 
de escrituras a populações de baixa renda
Pelo menos 73 escrituras foram lavradas e registradas em cartório 
em 2019. Em 2020, previsão da prefeitura é dobrar o número 
de documentos entregues a moradores da capital capixaba 

“É uma ação que 
assegura o uso e a 

ocupação do solo de 
forma organizada, 

combate a exclusão e a 
desigualdade social”

Luciano Rezende, 
prefeito de Vitória-ES

“Essas famílias sonham 
há muitos anos com a 

propriedade dos lotes em 
que moram. Nossa equipe 
trabalha diariamente para 
possibilitar às famílias o 

acesso às suas escrituras”

Sérgio Sá, 
vice-prefeito e secretário de Obras 

e Habitação de Vitória-ES

N

Prefeitura de Vitória-ES entregou, no final de 2019, 73 escrituras lavradas e registradas a moradores 
de terrenos da capital capixaba

o final de dezembro do ano passa-
do, a prefeitura de Vitória, por meio 
da Secretaria de Obras e Habitação 

(Semohab), entregou a tão sonhada escritura 
lavrada a moradores de terrenos da capital ca-
pixaba. 

Na ocasião, foram contemplados mora-
dores dos bairros Jaburu, Maria Ortiz, São 
Pedro, Santa Martha, Andorinhas, Nova Pa-
lestina, São José, Santa Helena, Ilha de Santa 
Maria e da comunidade Floresta. A entrega 
de 73 escrituras aconteceu no pátio do Centro 
Municipal de Educação Infantil (Cmei) Car-
los Alberto Martinelli de Souza, em Gurigica, 
a leste do município de Vitória. 

“Somos referência nacional em regulariza-
ção fundiária. O município já entregou quase 
800 escrituras lavradas e registradas a mora-
dores da capital na nossa gestão. É uma ação 
que assegura o uso e a ocupação do solo de 
forma organizada, combate a exclusão e a de-
sigualdade social e melhora as condições de 
vida da população que vive em assentamen-
tos informais”, disse o prefeito de Vitória, Lu-
ciano Rezende.

Vale lembrar que para o processo de entre-
ga de escrituras ser gratuito, é preciso que a 
renda familiar seja de até cinco salários mí-
nimos, que a área de terreno não ultrapasse 
250m² e que seu uso seja exclusivamente re-
sidencial.

O secretário de Obras e Habitação, Sérgio 
Sá, que também é vice-prefeito de Vitória-ES, 
explica a importância do trabalho. “Essas fa-
mílias sonham há muitos anos com a proprie-
dade dos lotes em que moram. Nossa equipe 
trabalha diariamente para possibilitar às famí-
lias o acesso às suas escrituras”, pontua.

Para o servidor da prefeitura de Vitória-ES, 
que atua na Secretaria de Obras e Habitação, 
Alexandre Menezes Santos, a importância da 
regularização fundiária deve ser considerada 
em todas as suas dimensões. 

“No sentido urbanístico em função do esta-
belecimento de uma ordenação no ambiente 
ocupado, ou seja, é realizado o parcelamento 
do solo especificando quadras/lotes, espaços 
públicos, sistema viário, sendo todo esse pla-
nejamento levado a registro em cartório. Em 
nível jurídico, leva a segurança jurídica para 
os ocupantes que passam a ser proprietários 
daquele espaço que ocupam”, argumenta o 
servidor. 

“Foi importante a cerimônia de entrega pois 

chama a atenção da comunidade e daqueles 
que não mostraram interesse de entregar os 
documentos no tempo hábil. Com isso, pude-
ram entregar a documentação durante a sole-
nidade para a conclusão dos trabalhos”, afirma 
Sebastião Luiz do Carmo Castro, presidente 
da Associação de Moradores do bairro Guri-
gica/Jaburu, em Vitória-ES.
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“Foi importante a cerimônia 
de entrega pois chama a 
atenção da comunidade e 

daqueles que não mostraram 
interesse de entregar os 

documentos no tempo hábil”

Sebastião Luiz do Carmo Castro, 
presidente da Associação de Moradores do 

bairro Gurigica/Jaburu, em Vitória-ES

Morador recebe escritura das mãos de autoridades e pessoas que estão envolvidas com o projeto de 
regularização fundiária em Vitória-ES 

“O Sinoreg-ES tem sido 
parceiro essencial do 

Poder Público no trabalho 
de incrementar o acesso 
à moradia na cidade de 

Vitória e propor ações que 
colaborem na redução do 

déficit habitacional”

Davi Esmael (PSB), 
vereador e presidente da Comissão de 

Políticas Urbanas do município de Vitória-ES

PARCERIA COM O SINOREG-ES 
A parceria entre o Sinoreg-ES e a prefeitura 
de Vitória-ES para a entrega de escrituras aos 
moradores da capital capixaba acontece des-
de o ano de 2017. 

Para o presidente do Sindicato dos Notá-
rios e Registradores do Estado do Espírito 
Santo, Márcio Valory Silveira, o projeto de 
regularização fundiária que vem ocorrendo 
em Vitória-ES é de extrema importância para 
a sociedade. 

“Em tese, a ação consiste no conjunto de 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 
sociais que visam à regularização de mora-
dias irregulares e à titulação de seus ocupan-
tes, de modo a garantir o direito social à mo-
radia, o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da propriedade urbana e o direito ao 
dispor daquele bem”, pondera Valory. 

De acordo com o assessor jurídico do Si-
noreg-ES, Caio Ivanov, que esteve presente 
na solenidade de entrega das escrituras, o 
sindicato tem sido peça fundamental como 
intermediador do projeto de regularização 
fundiária na capital. 

“O Sinoreg-ES atua como a ponte entre a 
prefeitura e os cartórios extrajudiciais, apro-
ximando e criando mecanismos que facili-
tam a interlocução para fins de lavratura das 
escrituras”, relata Ivanov. Já o presidente do Colégio Notarial do Bra-

sil – Seção Espírito Santo (CNB/ES), Rodri-
go Reis Cyrino, afirma que o município de 
Vitória tem se empenhado bastante em fazer 
a regularização fundiária de todos os seus 
imóveis, regularizando a propriedade e atua-
lizando as matrículas junto aos cartórios de 
imóveis. 

“O projeto de regularização fundiária e a 
entrega das escrituras não tem custo nenhum 
para o munícipe. Essa é uma política não só 
imobiliária de trazer documentos para o ci-
dadão, mas também uma política de gestão 
do município. Você começa a trazer forma-
lidade legal das transações. Isso fomenta o 
mercado imobiliário e o mercado bancário 
também”, comenta Reis.
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“O Sinoreg-ES tem sido parceiro essencial 
do Poder Público no trabalho de incrementar 
o acesso à moradia na cidade de Vitória e pro-
por ações que colaborem na redução do déficit 
habitacional. Tenho contado com o Sinoreg-
-ES nesta tarefa e creio que em 2020 teremos 
importantes avanços, principalmente em rela-
ção ao urgente processo de regularização na 
região da Grande Maruípe, Resistência e Ilha 
das Caieiras”, opina o vereador e presidente da 
Comissão de Políticas Urbanas do município 
de Vitória-ES, Davi Esmael (PSB). 

QUESTÃO NACIONAL 
A Lei 13.465/17 (conversão da Medida 
Provisória 756/16), que dispõe sobre a re-
gularização fundiária rural e urbana, trou-
xe alguns importantes institutos que por 
muito tempo sentiu-se falta no ordena-
mento jurídico, tais como a laje, condo-
mínio de lotes, condomínio urbano sim-
ples, legitimação fundiária, entre outros.

Autor do livro “O outro lado da cidade: a 

regularização fundiária como instrumento 
de sustentabilidade”, o tabelião de notas e 
protesto de Santa Catarina, Alan Felipe Pro-
vin, acredita que a lei apresenta um rol de so-
luções para a titularização de direitos àqueles 
que simplesmente foram deixados à própria 
sorte no planejamento urbano. 

“Na prática, as municipalidades aos pou-
cos têm tomado conhecimento da existência 
do procedimento, mas por muitas vezes com 
pouco aprofundamento no procedimento, 
fazendo com que os registradores imobiliá-
rios se tornem imprescindíveis nesse meio, 
de forma a auxiliar que a regularização ocor-
ra dentro dos ditames da lei”, afirma Provin. 

Não há um consenso sobre quantas pes-
soas vivem em assentamentos irregulares 
urbanos atualmente. No entanto, alguns es-
tudiosos estimam que o País tenha hoje mais 
de 50% das propriedades urbanas com algum 
tipo de irregularidade fundiária.

“A regularização fundiária não é apenas 
uma questão registral, nem urbanística, nem 
ambiental. É uma questão cidadã. O ocu-

“O projeto de regularização 
fundiária e a entrega das 
escrituras não tem custo 
nenhum para o munícipe. 
Essa é uma política não 
só imobiliária de trazer 

documentos para o cidadão, 
mas também de gestão do 

município” 

Rodrigo Reis Cyrino, 
presidente do CNB/ES

“Há contínuos avanços 
na produção normativa, a 

evidenciar a boa vontade do 
legislador. Falta o mesmo 
empenho para os demais 

Poderes”

José Renato Nalini, 
jurista e magistrado

Para o jurista e magistrado José Renato 
Nalini, a regularização fundiária não é apenas 
uma questão registral, nem urbanística, nem 
ambiental. É uma questão cidadã

“Na prática, as 
municipalidades aos 
poucos têm tomado 

conhecimento da existência 
do procedimento – 

regularização fundiária -, 
mas por muitas vezes com 
pouco aprofundamento no 

procedimento”

Alan Felipe Provin, 
tabelião de notas e protesto 

de Santa Catarina

Segundo o tabelião de notas e protesto de 
Santa Catarina, Alan Felipe Provin, a lei 
13.465/17 apresenta um rol de soluções para a 
titularização de direitos em relação as pessoas 
que vivem de forma irregular no planejamento 
urbano da cidade

“Em tese, a ação consiste 
no conjunto de medidas 
jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais que 
visam à regularização de 
moradias irregulares e à 

titulação de seus ocupantes”

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio 
Valory, o projeto de regularização fundiária 
que vem ocorrendo em Vitória-ES é de extrema 
importância para a sociedade
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. Numa primeira reunião, a equipe que vai trabalhar no cadastramento dos lotes é 
apresentada à comunidade, quando é explicado que somente funcionários com 
crachá da empresa e com colete do projeto deverão ser atendidos pelas famílias.

. A equipe de topografia faz as medições necessárias e etiquetas de identificação 
dos lotes são coladas em um local no imóvel e deverão ficar visíveis até o fim do 
cadastramento.

. Durante o cadastramento, todos os moradores dos lotes devem apresentar os 
documentos pessoais e do imóvel.

. Concluído o cadastro, é elaborada a planta de parcelamento do solo, que é apro-
vada pela comunidade em assembleia e pela Secretaria de Desenvolvimento da 
Cidade e depois encaminhada para registro em cartório.

. Nessa planta, estão identificados os lotes, ruas, praças e equipamentos públicos. 
Em seguida, a documentação individual é encaminhada para o cartório, que 
providenciará a emissão e o registro da escritura. As áreas de risco e de preser-
vação ambiental não podem ser tituladas.

SAIBA COMO É FEITA PASSO A PASSO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O servidor da prefeitura de Vitória-ES, Alexandre 
Menezes Santos, que atua na Secretaria de 
Obras e Habitação, diz que mais de 3.000 
escrituras já foram lavradas e registradas na 
capital capixaba

“O Sinoreg-ES atua como a 
ponte entre a prefeitura e 
os cartórios extrajudiciais, 

aproximando e criando 
mecanismos que facilitam 
a interlocução para fins de 
lavratura das escrituras”

Caio Ivanov, 
assessor jurídico do Sinoreg-ES

O assessor jurídico do Sinoreg-ES, Caio Ivanov (primeiro a esquerda), ao lado do vice-prefeito 
de Vitória-ES, Sérgio Sá (ao meio), durante a cerimônia de entrega das escrituras

pante, o invasor, o lesado pelo loteador que 
não honrou seu compromisso está numa 
evidente situação de inferioridade perante os 
cidadãos”, explica o jurista e magistrado, José 
Renato Nalini, autor de diversas obras sobre 
regularização fundiária. 

Ainda de acordo com Nalini, a lei de re-
gularização fundiária tem aspectos impor-

tantes, mas precisa contar com protagonistas 
empenhados em concretizar a vontade geral. 

“Há contínuos avanços na produção nor-
mativa, a evidenciar a boa vontade do legisla-
dor. Falta o mesmo empenho para os demais 
Poderes. Estes precisam ser provocados pelos 
interessados, ou seja, a legião de brasileiros 
que não tem sua propriedade reconhecida e 

passa por ser considerada um conjunto de 
invasores, de ocupantes clandestinos, de gri-
leiros. Quando há uma parcela considerável 
dela que é vítima de empreendedores ines-
crupulosos. A lei tem aspectos interessantes e 
uma saudável inspiração. Precisa contar com 
protagonistas empenhados em concretizar a 
vontade legal”, argumenta Nalini.
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Segundo o prefeito Luciano Rezende, Vitória-ES é referência nacional em regularização fundiária e já 
entregou quase 800 escrituras somente em sua gestão

“A parceria entre a prefeitura 
e o Sinoreg-ES é muito importante para 
que o sonho da moradia vire realidade”
De acordo com o prefeito de Vitória-ES, Luciano Rezende, a prefeitura trabalha 
diariamente para possibilitar às famílias o acesso às escrituras de suas moradias

ascido em Cachoeiro de Itapemirim, o 
prefeito capixaba Luciano Santos Re-
zende está no seu segundo mandato. 

Filho de uma professora de escola pública e de 
um sapateiro, foi atleta campeão brasileiro e 
sul-americano de Remo e é médico formado 
pela Universidade Federal do Espírito Santo 
com Pós-graduação em Medicina Esportiva 
na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).

Em Vitória, atuou como médico da Prefei-
tura. Foi vereador por quatro mandatos (1995 
a 2008), secretário municipal de Educação e 
de Saúde, secretário estadual de Esporte e 
Lazer e deputado estadual (2010 a 2012). Foi 
eleito prefeito de Vitória em 2012 e reeleito em 
2016 pelo PPS. 

O Instituto Ethos, de São Paulo, elegeu sua 
gestão como a mais transparente entre as capi-
tais do Brasil. A Folha de São Paulo divulgou 
o Ranking de Eficiência dos Municípios, onde 
Vitória também ficou em primeiro lugar entre 
as prefeituras que entregam mais Saúde, Edu-
cação e Saneamento com menos recursos.

Em entrevista à Revista de Direito Notarial 
e Registral do ES, o prefeito elogia a parceria 
com o Sinoreg-ES, diz que Vitória-ES é refe-
rência nacional no que tange a regularização 
fundiária e faz uma projeção para o ano de 
2020: entregar o dobro de escrituras para po-
pulações de baixa renda.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
No final do ano de 2019, a prefeitura de Vi-
tória-ES entregou diversas escrituras para co-
munidades carentes da capital capixaba. Qual 
a importância dessa iniciativa? 
Luciano Rezende – É de extrema importân-
cia, pois entrega não só o imóvel, mas também 
a dignidade das pessoas. Vitória é referência 
nacional em regularização fundiária. O muni-
cípio já entregou quase 800 escrituras lavradas 
e registradas a moradores da capital na nossa 
gestão, de 2013 para cá. É uma ação que asse-
gura o uso e a ocupação do solo de forma or-
ganizada, combate à exclusão e a desigualdade 

N

social e melhora as condições de vida da po-
pulação que vive em assentamentos informais.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
No dia 19 de dezembro, ocorreu uma soleni-
dade de entrega dessas escrituras. Qual a rele-
vância dessa solenidade?
Luciano Rezende – É um evento muito im-
portante para marcar um novo ciclo na vida 
de quem mais precisa: a população de baixa 
renda. Naquele dia, moradores dos bairros 
Jaburu, Maria Ortiz, São Pedro, Santa Martha, 
Andorinhas, Nova Palestina, São José, Santa 
Helena, Ilha de Santa Maria e da comunidade 

Floresta receberam a tão sonhada escritura la-
vrada e registrada de seus terrenos. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como o Sinoreg-ES tem contribuído para 
fomentar a entrega de escrituras para popula-
ções carentes na cidade de Vitória-ES? Como 
enxerga a parceria entre a prefeitura e o Sin-
dicato? 
Luciano Rezende – Essas famílias sonham há 
muitos anos com a propriedade dos lotes em 
que moram. E essa parceria entre a prefeitura 
e o Sinoreg-ES é muito importante para que 
o sonho da moradia vire realidade. A equipe 
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“Eu sempre digo que a 
escritura é a certidão de 

nascimento do imóvel. E o 
que nós, agentes públicos, 

pudermos fazer para facilitar 
a vida das pessoas para 
terem sua casa própria, 

vamos fazer” 

“Vitória é referência em 
regularização fundiária e 
esse é um dos principais 

compromissos de campanha 
desde quando disputamos a 
primeira eleição, em 2012. 
Vamos avançar ainda mais 

neste tema nesse ano”

da Prefeitura de Vitória trabalha diariamente 
para possibilitar às famílias o acesso às suas 
escrituras.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como vê a lei da regularização fundiária - 
13.465/17 - e a implementação pelo CNJ da 
usucapião extrajudicial?
Luciano Rezende – Essa lei trouxe mais agili-
dade e menos custos, além de desafogar todo 
o sistema para que o cidadão tenha o reconhe-

cimento de sua propriedade.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Qual a situação do Estado do Espírito Santo 
e do município de Vitória-ES no que tange à 
regularização fundiária? O que se pode fazer 
para melhorar a situação?
Luciano Rezende – Como eu disse, Vitória é 
referência em regularização fundiária e esse 
é um dos principais compromissos de cam-
panha desde quando disputamos a primeira 
eleição, em 2012. Vamos avançar ainda mais 
neste tema nesse ano.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Qual a importância da população de baixa 
renda poder ter acesso a regularização do seu 
imóvel, já que boa parte das pessoas não tem 
condições de regularizar o imóvel por conta 
própria?
Luciano Rezende – Eu sempre digo que a es-
critura é a certidão de nascimento do imóvel. 
E o que nós, agentes públicos, pudermos fazer 
para facilitar a vida das pessoas para terem sua 

casa própria, nós vamos fazer.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Quantas escrituras foram lavradas no muni-
cípio de Vitória em 2019? Há uma previsão 
de quantas escrituras devem ser lavradas em 
2020? 
Luciano Rezende – Foram entregues 73 escri-
turas em 2019. Para este ano de 2020, a previ-
são é de entregar mais 140 escrituras.
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Número de casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo aumenta 
53,6% no Estado do Espírito Santo
Pesquisa do IBGE foi divulgada em dezembro e tem como base 
os números do ano de 2018. Eleição do presidente Jair Bolsonaro 
pode explicar o aumento vertiginoso desse tipo de união



15Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) divulgou a “Pesquisa 
Estatísticas do Registro Civil 2018”, 

em que fala sobre o número de casamentos e 
divórcios no Estado do Espírito Santo. 

Segundo o IBGE, entre cônjuges do mesmo 
sexo, houve 129 registros de casamentos no Es-
tado em 2018 (0,5% do total de casamentos), 
sendo 66 (51,2%) entre cônjuges masculinos e 
63 (48,8%) entre cônjuges femininos. O núme-
ro de casamentos entre pessoas do mesmo sexo 
aumentou 53,6% em relação a 2017, quando 
foram registrados 84 casamentos. Os casamen-
tos entre pessoas de sexo diferente aumentaram 
0,9% no mesmo período.

Nos 24.620 casamentos entre pessoas de 
sexos diferentes registrados em 2018, predo-
minou a união entre cônjuges solteiros, com 
69,1% do total das uniões legais. Nos casamen-
tos entre cônjuges do mesmo sexo, observou-
-se também a predominância de uniões entre 
pessoas solteiras, tanto entre casais masculinos 
(86,4%) como entre femininos (76,2%).

Segundo o presidente do Instituto Brasileiro 
de Direito de Família (IBDFAM), Rodrigo da 
Cunha Pereira, a eleição do presidente Jair Bol-
sonaro pode explicar o aumento vertiginoso do 
casamento entre pessoas do mesmo sexo no 
mês de dezembro de 2018. 

“Essa elevação se dá provavelmente pelo 
medo de retrocesso das políticas públicas do 
atual governo, que já deu mostras de que é con-
tra o casamento homoafetivo”, relatou Pereira. 

Para Taís Cristina Winter, que se casou com 
Fernanda Winter da Cunha em dezembro de 
2018, não há dúvida de que o aumento do nú-
mero de casamentos tem relação direta com a 
eleição do novo presidente. 

“Tenho absoluta certeza que foi por causa 
da eleição de Bolsonaro, muitos com medo da 
opressão, dos direitos serem revogados. Tenho 
muitos amigos que também se casaram em de-
zembro de 2018 e todos por medo de não po-
derem se casar ou ter o risco de o casamento ser 
anulado”, opina Taís.

Especialista em direito civil e direito cons-
titucional e diretor do Conselho de Adminis-
tração do IBDFAM, Zeno Veloso acredita que 
os casamentos e uniões em geral de pessoas do 
mesmo sexo tendem a aumentar cada vez mais. 

“Diminuiu muito a orientação sexual como 
algo proibido e um tabu. A maioria das pessoas 
resolveram assumir aberta e livre essa orienta-
ção. Com isso, tiveram mais chance de buscar 
o caminho das suas realizações sentimentais e 
sexuais, formando novas famílias”, argumentou 
o diretor do IBDFAM. 

CASAMENTOS DIMINUEM 
De acordo com o IBGE, foram registrados 

24.749 casamentos no Espírito Santo, represen-
tando um aumento de 1,1% em relação a 2017. 
No Brasil, o número de casamentos reduziu 
1,6% no mesmo período.

Além disso, foram concedidos 9.134 divór-
cios no Espírito Santo em 2018, número 2,6% 
superior ao total de divórcios em 2017. No Bra-
sil, o número de divórcios aumentou 3,2% no 
mesmo período.

Para a Gerente de Estudos e Pesquisas So-
ciais do IBGE, Vânia Pacheco, a pesquisa tem 
como objetivo subsidiar estudos demográficos, 
a construção de indicadores de estatísticas vi-
tais, análises regionais e locais sobre fecundi-
dade, nupcialidade e mortalidade, e contribuir 
para o aprimoramento de políticas públicas nos 
diversos níveis governamentais.

“A Pesquisa Estatísticas do Registro Civil é 
um levantamento, de natureza censitária, de 
registros administrativos públicos de eventos 
vitais que foram oficializados por órgão com-
petente. São eventos vitais de interesse para a 
pesquisa os nascimentos vivos, óbitos, óbitos 
fetais, casamentos, divórcios judiciais e divór-
cios extrajudiciais”, relata a pesquisadora. 

De acordo com o advogado especializado em 
Direito de Família e presidente do Instituto Bra-
sileiro de Direito de Família (IBDFAM), Rodri-
go da Cunha Pereira, o casamento vai sofrendo 
variações em sua forma de constituição, ou seja, 

às vezes o casamento em determinada época 
tem maior importância do que a união estável. 

“O fato do número de casamentos ter di-
minuído, não significa que as pessoas estejam 
perdendo interesse pela conjugalidade, mas 
sim, por esta forma de conjugalidade, ou seja 
o casamento formal, e provavelmente optando 
por uma forma de conjugalidade com menos 
formalidade, que é a união estável”, pondera o 
presidente do IBDFAM. 

De acordo com o diretor do Conselho de Ad-
ministração do IBDFAM, Zeno Veloso, como o 
número de uniões estáveis tem aumentado, a 
tendência é que os casamentos diminuam. 

“É que um número grande de pessoas não 
está constituindo suas famílias pelo casamento, 
por esse ato mais solene e formal. As pessoas 
estão mais preocupadas com a convivência, 
com a união estável e o companheirismo”, aler-
tou o diretor do IBDFAM. 

Além de mensurar a quantidade de casa-
mentos entre pessoas de sexo oposto, o IBGE 
também mediu a taxa de nupcialidade legal, 
que dá uma dimensão do número de registros 
de casamentos em relação à população em ida-
de de casar, ou seja, de 15 anos ou mais de ida-
de, permitindo a comparação entre os estados. 
No Espírito Santo, para cada 1.000 habitantes 
em idade de casar, em média, 7,9 pessoas se 
uniram por meio do casamento legal em 2018.

O

Gráfico referente a casamentos entre pessoas de sexos opostos. Fonte: IBGE
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DIVÓRCIOS AUMENTAM
Em 2018, foram concedidos 9.134 divórcios 
(7.160 em 1ª instância sem recursos e 1.974 por 
escrituras extrajudiciais) no Espírito Santo. 
Esse número foi 2,6% superior ao total de divór-
cios em 2017 (8.906). No Brasil, o número de 
divórcios aumentou 3,2% no mesmo período.

A taxa geral de divórcio foi de 3,2 por mil 
habitantes com 20 anos ou mais.

No Espírito Santo, na avaliação dos divór-
cios judiciais concedidos em primeira instân-
cia, por tipo de arranjo familiar, observou-se 
que a maior proporção das dissoluções se deu 
para famílias constituídas somente com filhos 
menores de idade, atingindo 47,5%.

Nota-se o aumento significativo do per-
centual de divórcios judiciais, cuja sentença 
consta a guarda compartilhada dos filhos. 

No Espírito Santo, essa modalidade de guar-
da passou de 32,7% em 2017 para 40,2% em 
2018. No entanto, há ainda a predominância 
das mulheres na responsabilidade da guarda 
dos filhos menores, com um percentual de 
53,1% em 2018. Em 2017, esse percentual era 
ainda maior, chegando a 58,5%.

Para a tabeliã titular do 4º Ofício de Notas 
de Vitória/ES, Marla Dayane Silva Camilo, a 
busca pela felicidade tem feito com que haja 
mais divórcios e novas formas de constituição 
de família no Brasil. 

“Acredito que a razão de existir das pessoas 
é encontrar a felicidade e esta é um dos moti-
vos das novas formas de se constituir famílias. 
Contudo, muitos ainda não compreendem 
que a felicidade é aquilo que acontece en-
quanto planejamos o futuro. Ademais disso, o 

“Essa elevação se dá 
provavelmente pelo medo 
de retrocesso das políticas 
públicas do atual governo, 

que já deu mostras de 
que é contra o casamento 

homoafetivo”

Rodrigo da Cunha Pereira, 
presidente do IBDFAM

“As pessoas estão mais 
preocupadas com a 

convivência, com a união 
estável e o companheirismo”

Zeno Veloso, diretor do Conselho 
de Administração do IBDFAM

“A Pesquisa Estatísticas 
do Registro Civil é um 

levantamento de natureza 
censitária, de registros 

administrativos públicos de 
eventos vitais que foram 
oficializados por órgão 

competente”

Vânia Pacheco, Gerente de Estudos 
e Pesquisas Sociais do IBGE

“Claro que existem relações 
doentias que devem ser 

rompidas, mas grande parte 
dos divórcios decorrem 

da intolerância e falta de 
diálogo”

Marla Dayane Silva Camilo, tabeliã titular 
do 4º Ofício de Notas de Vitória/ES

De acordo com o presidente do IBDFAM, Rodrigo 
da Cunha Pereira, o casamento vai sofrendo 
variações em sua forma de constituição ao longo 
do tempo

Segundo o diretor do IBDFAM, Zeno Veloso, os 
casamentos e uniões em geral de pessoas do 
mesmo sexo tendem a aumentar cada vez mais

Para a tabeliã titular do 4º Ofício de Notas de 
Vitória/ES, Marla Camilo, a busca pela felicidade 
tem feito com que haja mais divórcios e novas 
formas de constituição de família no Brasil
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“Tenho absoluta certeza que 
– o aumento no número de 
casamentos homoafetivos - 
foi por causa da eleição de 

Bolsonaro, muitos com medo 
da opressão, dos direitos 

serem revogados”

Taís Cristina Winter

Taís Cristina Winter (esq.) se casou com Fernanda Winter da Cunha em dezembro 
de 2018, logo após as eleições vencidas por Jair Messias Bolsonaro

Fonte: IBGE

mais legal de tudo é o aprendizado diário de 
compreender o outro e desejar ficar junto sem 
que o orgulho nos convença do contrário. Cla-
ro que existem relações doentias que devem 
ser rompidas, mas grande parte dos divórcios 
decorrem da intolerância e falta de diálogo”, 
pondera a tabeliã.

Ainda de acordo com a pesquisa, em 2018, 
em todo território nacional, aumentou para 
24,4% o percentual de divórcios entre casais 
com filhos menores de idade com guarda 
compartilhada. 

“Os homens estão cada vez mais assumindo 
papéis que tradicionalmente foram exercidos 
pelas mulheres com a educação e criação de 
filhos. Isto é positivo, principalmente, para os 
filhos, e depois para as mulheres, que final-
mente poderão dividir a responsabilidade dos 
cuidados cotidianos com os filhos. E com isto, 
começa-se a implementar, verdadeiramente, 
a cultura da guarda compartilhada no Brasil”, 
explica o presidente do IBDFAM, Rodrigo da 
Cunha Pereira. 

Segundo a Gerente de Estudos e Pesquisas 
Sociais do IBGE, Vânia Pacheco, a pesquisa 
Estatísticas do Registro Civil, desde a promul-
gação da Lei do Divórcio, capta a informação 
sobre a guarda dos filhos menores por um ou 
ambos os cônjuges. 

“Em 2014, a proporção de guarda compar-
tilhada entre os cônjuges com filhos menores 

era de 7,5%. Em 2016, essa modalidade passou 
a representar 16,9% dos divórcios judiciais 
concedidos; em 2017, o percentual aumentou 
para 20,9%; e, em 2018, para 24,4%. Tal com-

portamento evidencia o crescimento dessa 
modalidade de guarda como consequência da 
lei 13.058, de 2014”, argumenta Vânia Pache-
co, do IBGE.
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“O fato do número de casamentos ter 
diminuído não significa que as pessoas estejam 
perdendo interesse pela conjugalidade”
Para o presidente do IBDFAM, Rodrigo da Cunha Pereira, as novas formas de famílias 
abrem um leque de possibilidades para a escolha do caminho da felicidade

Segundo o presidente do IBDFAM, Rodrigo da Cunha Pereira, começa-se a implantar a cultura da 
guarda compartilhada no Brasil

outor em Direito pela Universidade Fe-
deral do Paraná com mestrado em Di-
reito Civil pela Universidade Federal 

de Minas Gerais, Rodrigo da Cunha Pereira é 
graduado pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Professor de Direito Civil – Direito de 
Família – da PUC/MG desde 1993, encon-
tra-se licenciado do cargo. Advogado espe-
cializado em Direito de Família, com ênfase 
interdisciplinar em Psicanálise, atualmente Ro-
drigo ocupa a presidência Nacional do Institu-
to Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM).

Em entrevista à Revista de Direito Notarial e 
Registral do ES, o presidente do IBDFAM fala 
sobre a diminuição do número de casamentos 
civis, o aumento do divórcio e das novas for-
mas de constituição da família brasileira.

D

"Ter filhos concorre com 
a realização profissional, 
e neste sentido, muitas 
mulheres têm priorizado 

a carreira profissional 
antes de ter filhos"
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Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Segundo a pesquisa “Estatísticas de Registro 
Civil 2018”, do IBGE, o número de casamen-
tos entre pessoas do mesmo sexo disparou 
no final do ano passado na comparação com 
o mesmo período de 2017. Por que acha que 
isso aconteceu?
Rodrigo da Cunha Pereira – Certamente 
esses casais tiveram medo que essas uniões/
casamentos fossem ilegitimadas pelo novo 
governo que começou em 2019 e que já dava 
mostras de que é contra o casamento ho-
moafetivo. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Em 2018, o Brasil registrou 1.053.467 casa-
mentos civis. O número total de uniões dimi-
nuiu 1,6% na comparação com 2017. Já o total 
de divórcios aumentou 3,2%. Como enxerga 
esses dados? É uma oscilação natural ou, de 
fato, as pessoas estão dando menos importân-
cia a sua vida conjugal?
Rodrigo da Cunha Pereira – As uniões conju-
gais jamais deixarão de ter importância. Elas 
apenas vão sofrendo variações em sua forma 
de constituição, ou seja, às vezes o casamento 
em determinada época tem maior importân-
cia do que a união estável. O fato do número 
de casamentos ter diminuído, não significa 
que as pessoas estejam perdendo interesse 
pela conjugalidade, mas sim por esta forma de 
conjugalidade, ou seja, o casamento formal, 
e provavelmente optando por uma forma de 
conjugalidade com menos formalidade, que é 
a união estável.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Ainda de acordo com a pesquisa, no ano pas-
sado, aumentou para 24,4% o percentual de 
divórcios entre casais com filhos menores de 
idade com guarda compartilhada. Embora a 
responsabilidade sobre a guarda do filho ainda 
seja mais da mulher, acredita que os homens 
estão ficando mais preparados para criarem os 
seus filhos sem a ajuda de uma mulher?
Rodrigo da Cunha Pereira – Sim. Há uma 
evolução muito positiva, ou seja, os homens 
estão, cada vez mais, assumindo papéis que 
tradicionalmente foram exercidos pelas mu-
lheres com a educação e criação de filhos. Isto 
é positivo, principalmente, para os filhos, e 
depois para as mulheres, que finalmente po-
derão dividir a responsabilidade dos cuidados 
cotidianos com os filhos. E com isto, começa-
-se a implementar, verdadeiramente, a cultura 
da guarda compartilhada no Brasil. Mas isto 
ainda está em um processo que precisa melho-
rar, pois enquanto as mães tiverem dizendo “ 
eu deixo o pai visitar tal dia” significa que ela 
ainda está no poder.
 
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como tem observado a questão dos divórcios 
no Brasil? Esse é um ato que vem crescendo 
nos últimos anos? 
Rodrigo da Cunha Pereira – Sim, vem au-
mentando o número de divórcios. E isto se 
dá, seja pela evolução natural do aumento po-
pulacional, seja porque as pessoas se sentem 
mais livres para ficarem casadas, ou não. E 
o Estado não impõe mais barreiras jurídicas 
para isto. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Acha que as novas formas de se constituir fa-
mília e a modernização da sociedade contri-
bui para o aumento de divórcios? As pessoas 
estão buscando mais sua felicidade? 
Rodrigo da Cunha Pereira – As novas formas 
de famílias abrem um leque de possibilidades 
para a escolha do caminho da felicidade. Ca-
sa-se para ser feliz, e também separa-se/divor-
cia-se para ser feliz. Todos as pessoas, ou pelo 
menos a maioria delas, atrela a felicidade a 
encontrar um amor, e constituir uma família 
conjugal. Portanto, sempre teremos as famílias 
conjugais, seja pelo casamento, união estável, 
uniões poliafetivas ou a forma que o sujeito es-
colher para ser feliz. Mas o aumento do número 
de divórcios está diretamente ligado à liberdade 
das pessoas de ficarem casadas ou não.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
A pesquisa também mencionou a faixa etária 
em que as mulheres têm filhos, já que as mu-
lheres estão esperando mais para tê-los. Além 
disso, a pesquisa também falou sobre a ques-
tão da mortalidade infantil, já que o índice 
caiu e chegou a 2,8%. Como vê esses dados? 
Rodrigo da Cunha Pereira – Com o desenvol-
vimento da medicina, da biotecnologia e en-
genharia genética, as possibilidades de se ter 
filhos ampliaram e possibilitaram que mulhe-
res pudessem ter filhos um pouco mais velhas. 
Mas isto está também atrelado às prioridades 
que a mulher coloca em sua vida. Em outras 
palavras, ter filhos concorre com a realização 
profissional, e neste sentido, muitas mulheres 
têm priorizado a carreira profissional antes de 
ter filhos.

“Os homens estão, cada 
vez mais, assumindo papéis 
que tradicionalmente foram 

exercidos pelas mulheres 
com a educação e criação 

de filhos”

“As uniões conjugais jamais 
deixarão de ter importância. 

Elas apenas vão sofrendo 
variações em sua forma de 

constituição”

"Com o desenvolvimento da 
medicina, da biotecnologia 
e engenharia genética, as 

possibilidades de se ter filhos 
ampliaram e possibilitaram 
que mulheres pudessem ter 
filhos um pouco mais velhas" 
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rasília (DF) – Tabeliães de Protesto de 
todo o Brasil participaram no dia 3 de 
dezembro de 2019 do I Seminário Me-

didas Extrajudiciais para Desjudicialização, 
realizado no auditório do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e que abordou os reflexos 
positivos da edição dos recentes Provimentos 
nacionais da Corregedoria Nacional de Justiça 
que revolucionaram a prestação dos serviços 
de Protesto no Brasil com impactos direto 
no sistema econômico, no Poder Judiciário e 
mercado financeiro.

Entre os destaques do evento estão a par-
ticipação de ministros do STJ, entre eles o 
presidente da Corte, João Otávio de No-
ronha, e o corregedor nacional, ministro 
Humberto Martins, e os debates a respei-
to do Provimento 72, que trata das medi-
das extrajudiciais para a recuperação de 
crédito; do Provimento 86, que institui o 
pagamento postergado de protesto e parce-
lamento de dívida e, por fim do Provimen-
to 87, que trata das duplicatas eletrônicas e 
da central nacional de protesto, a Cenprot.

“Vemos como positivas as publicações dos 
referidos Provimentos, uma vez que padro-
nizam algumas práticas que já estão sendo 
adotadas. Traz para o presente os serviços 
notariais e registrais criando celeridade, efi-
ciência e transparência, uma vez que podem 
ser adotadas práticas da era digital que ma-
ximizam os processos, além de trazer redu-
ção de custo e velocidade”, afirmou o Oficial 
Substituto do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra-

-ES, Bruno do Valle Couto Teixeira, que este-
ve presente no evento.

Para o presidente do IEPTB-ES, Rogério Lu-
gon Valladão, o seminário foi uma oportunida-
de de conhecer com profundidade os proble-
mas que o poder judiciário está enfrentando. 

“Há um acúmulo cada vez maior de pro-
cessos e buscamos saber quais as possíveis 
soluções para resolver essa questão. Foi ainda 
uma oportunidade de apresentar os serviços 
extrajudiciais como uma forma alternativa 
para desafogar o poder judiciário”, declarou o 
presidente do IEPTB-ES. 

A cerimônia de abertura teve participação 
do presidente do Instituto Justiça e Cidadania, 
Tiago Salles, que ressaltou a intenção do Se-
minário. “Esse assunto é de suma importância 
para a Justiça e todos os jurisdicionados do 
Brasil. A ideia central é de que hoje no Brasil 
temos mais de 80 milhões de processos, quase 
um processo para cada habitante, e que preci-

Seminário em Brasília debate medidas 
extrajudiciais para a desjudicialização 
e a recuperação de crédito
Evento debateu os reflexos dos recentes Provimentos Nacionais 
da Corregedoria Nacional de Justiça que tornaram o Protesto 
a primeira atividade extrajudicial 100% digital no País

B

“Vemos como positivas as 
publicações dos Provimentos, 

uma vez que padronizam 
algumas práticas que já 
estão sendo adotadas”

Bruno do Valle Couto Teixeira, Oficial 
Substituto do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra-ES

Seminário em Brasília debateu recentes Provimentos publicados pela Corregedoria Nacional de Justiça 
que incentivam o uso do Protesto de Títulos

samos fazer algo para que possamos diminuir 
esse volume”, comentou. 

A presidente do Instituto de Estudo de Pro-
testos de Títulos do Brasil - Seção Distrito Fe-
deral (IEPTB-DF), Ionara Pacheco de Lacerda 
Gaioso, pontuou que “os cartórios de protesto 
do Brasil estão prontos para cumprir integral-
mente as diretrizes e normas trazidas pelos 
provimentos (72, 86 e 87), atendendo assim 
uma demanda esperada do mercado financei-
ro e de toda a sociedade”.

Segundo Ionara, os provimentos “alçaram o 
serviço público do protesto aos novos tempos, 
às tendências e necessidades do mercado e da 
sociedade, desburocratizaram os procedimen-
tos, inovaram, e tornaram este instrumento de 
recuperação de crédito mais acessível e popular”.

Por sua vez, o presidente da Associação dos 
Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/
BR), Cláudio Marçal Freire, destacou que “as 
mudanças que começam a se operar no ce-
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O Oficial Substituto do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra-ES, Bruno do Valle (esquerda), ao lado do 
presidente do IEPTB-ES, Rogério Lugon Valladão

“Há um acúmulo cada 
vez maior de processos e 
buscamos saber quais as 
possíveis soluções para 
resolver essa questão”

Rogério Lugon Valladão, 
presidente do IEPTB-ES

Solenidade de abertura do evento teve a presença de autoridades do Poder Judiciário, além de 
Tabeliães de Protesto

nário jurídico, fruto de interlocução com os 
poderes, executivo, legislativo e judiciário, 
sinalizam uma mudança paradigmática para 
a atividade notarial e de registro: é chegado o 
tempo da revolução digital dos cartórios bra-
sileiros e do incremento da desjudicialização”.

Marçal ressaltou ainda que “os cartórios de 
protesto atendem o setor produtivo, os mer-
cados financeiro e varejista, e se comunicam 
com os birôs de crédito”. Para o presidente da 
Anoreg/BR, tabelião de protesto em São Pau-
lo, “investir em tecnologia não é uma opção, 
é um caminho sem volta para esta atividade”.

Já o vice-presidente da Federação Brasileira 
de Bancos (Frebraban), Isaac Sidney Ferreira, 
apontou que “a temática do evento é muito 
importante e pode contribuir para que possa-
mos enfrentar a litigiosidade no Brasil, que é 
muito elevada”.

“Para que o setor bancário possa desenvol-
ver o papel que tem de indutor do crescimen-
to econômico, são necessárias regras claras e 
objetivas, um ambiente político e econômico, 
estável, garantias eficazes e que possam ser 
passíveis de recuperação, tudo isso para fo-
mentar, alimentar e retroalimentar a seguran-
ça jurídica”, pontuou Ferreira.

Para o coordenador acadêmico do Semi-
nário, ministro Antônio Saldanha Palheiro, 

“o serviço extrajudicial tem algumas caracte-
rísticas que muito se assemelham ao serviço 
judicial”. Palheiro destacou que “o debate ser-
ve para alertar e trazer indicativos de como os 

cartórios podem melhor auxiliar na desjudi-
cialização e na resolução dos processos que 
afligem toda a sociedade”, disse.

Já o corregedor nacional da justiça, ministro 
Humberto Martins, evidenciou que “o Conse-
lho Nacional de Justiça na promoção de ações 
de incentivo à autocomposição de litígios e à 
pacificação social, tem procurado possibilitar 
que os cartórios disponham de mecanismos 
para a resolução extrajudicial de conflitos, 
como é o caso dos provimentos nº 72, 86 e 
87”. Para o ministro, os provimentos citados 
“em linhas gerais possibilitam a recuperação 
extrajudicial de créditos, ou seja, reduzem a 
demanda pelo poder judiciário”.
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“A temática do evento é 
muito importante e pode 

contribuir para que possamos 
enfrentar a litigiosidade no 

Brasil, que é muito elevada”

Isaac Sidney Ferreira, 
vice-presidente da Febraban

“O debate serve para alertar 
e trazer indicativos de como 
os cartórios podem melhor 

auxiliar na desjudicialização”

Antônio Saldanha Palheiro, 
ministro do STJ

“Os cartórios de protesto 
atendem o setor produtivo. 

Investir em tecnologia 
não é uma opção, é um 

caminho sem volta para esta 
atividade”

Cláudio Marçal Freire, 
presidente da Anoreg-BR 

“O Brasil tem extensão 
territorial continental e só a 
igreja católica e os cartórios 
cobrem 100% dessa área”

ministro João Otávio de Noronha, 
presidente do Superior Tribunal de Justiça

“Há inúmeros exemplos 
de auto-regulação bem-

sucedidos que vão na linha 
do debate que estamos 

tendo aqui hoje”

Luis Felipe Salomão, 
ministro do Superior Tribunal de Justiça

Segundo o presidente da Anoreg-BR, Cláudio 
Marçal Freire, é chegado o tempo da revolução 
digital dos cartórios e do incremento da 
desjudicialização

De acordo com o presidente do STJ, João Otávio 
de Noronha, o Poder Judiciário começou a criar 
meios alternativos de solução de conflitos

Segundo o ministro do STJ, Luis Felipe Salomão, 
novas pesquisas feitas por especialistas demons-
tram que a burocratização do acesso à Justiça é 
um dos maiores entraves no Poder Judiciário

Por sua vez, o presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça e do Conselho da Justiça Fe-
deral, ministro João Otávio de Noronha, des-
tacou que “o nosso grau de desenvolvimento 
não permite que venhamos a gastar mais com 
a Justiça. É desejável que o estado tenha se-
gurança, justiça, educação e saúde, mas nós 
temos que falar dentro do limite do possível. 
[...] O próprio Poder Judiciário se empenhou, 
até pela necessidade, e começou a criar dentro 
da própria estrutura do Judiciário meios alter-
nativos de solução de conflitos, quer seja me-
diação, quer seja um incentivo à arbitragem”.

“O Brasil tem extensão territorial continen-
tal e só a igreja católica e os cartórios cobrem 
100% dessa área [...] e assim sendo, é de boa 
inteligência que nós aproveitemos essa estru-
tura”, explicou.

MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Com o tema “Medidas Extrajudiciais para a 
Recuperação de Crédito”, membros do Poder 
Judiciário discutiram a eficácia e os benefícios 
acerca da aplicação do Provimento nº 72, que 
dispõe sobre medidas de incentivo à quitação 
de dívidas protestadas. O debate ocorreu du-
rante o “I Seminário de Medidas Extrajudi-
ciais para Desjudicialização.

Participaram da mesa de debate o ministro 
do STJ, Luis Felipe Salomão, o juiz auxiliar da 
Corregedoria Nacional de Justiça, Alexandre 
Chini, o diretor da Febraban, José Virgilio 
Vita, além do coordenador da Comissão Inde-
pendente de Estudos de Elaboração do Ante-
projeto de Lei da Execução Extrajudicial, Joel 
Dias Figueira Junior.

Segundo o ministro do STJ, Luis Felipe Sa-
lomão, novas pesquisas feitas por especialistas 

demonstram que a burocratização do acesso 
à Justiça é um dos maiores entraves no Poder 
Judiciário. No entanto, alguns constituciona-
listas e processualistas percebem o momento 
atual como uma nova ordem jurídica de solu-
ção de conflitos.

“Hoje se fala mais de auto regulação de cada 
segmento. Não se fala mais tanto de governo, 
mas de governança. Tanto é que se fala de 
compliance, de criptomoeda. Há inúmeros 
exemplos de auto-regulação bem-sucedidos 
que vão na linha do debate que estamos tendo 
aqui hoje”, ponderou o ministro. 

Salomão citou que as serventias extrajudi-
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“O problema da jurisdição 
é a cultura brasileira dos 
conflitos. Enquanto não 
tivermos a solução de 

conflitos, não conseguiremos 
obter êxito”

Joel Dias Figueira Junior, 
desembargador aposentado do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina

“A Febraban sempre apoia 
todas as medidas que vão no 
sentido de desjudicializar e 

desburocratizar a economia”

José Virgilio Vita, 
diretor da Febraban

“O Conselho Nacional de 
Justiça tem procurado 

possibilitar que os cartórios 
disponham de mecanismos 

para a resolução extrajudicial 
de conflitos”

ministro Humberto Martins, 
corregedor nacional de justiça

“A atividade de Protesto tem 
uma recuperação de crédito 
em média de 55%. Títulos 
pagos não protestados na 

ordem de R$ 15 bilhões. Isso 
tem que ser tratado pelo 

Provimento 72”

Alexandre Chini, juiz auxiliar 
da Corregedoria Nacional de Justiça 

Para o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de 
Justiça, Alexandre Chini, os cartórios têm grande 
capilaridade para atender a sociedade

O ministro Humberto Martins, corregedor 
nacional de Justiça, diz que o CNJ tem procurado 
possibilitar mecanismos para a resolução 
extrajudicial de conflitos

Segundo o diretor da Febraban, José Virgilio 
Vita, os cartórios de protesto tem um papel 
fundamental no sentido de desjudicializar e 
desburocratizar a economia

ciais podem contribuir, através da desjudicia-
lização das demandas, com a diminuição em 
30% do volume de execuções fiscais que atual-
mente assoberbam o Poder Judiciário. 

“A Febraban sempre apoia todas as medidas 
que vão no sentido de desjudicializar e desbu-
rocratizar a economia, a recuperação de crédi-
to, o Judiciário contencioso no geral. Nesse sen-
tido, nós vemos o Cartório de Protesto com um 
papel fundamental em todo esse processo”, de-
clarou o diretor da Febraban, José Virgilio Vita. 

Para o juiz auxiliar da Corregedoria, Ale-
xandre Chini, o Provimento nº 72, que tam-
bém prevê a mediação de conflitos, pode via-
bilizar ainda mais a recuperação de crédito e 
sanar gargalos na economia brasileira. 

“A atividade de Protesto tem uma recupera-
ção de crédito em média de 55%. Títulos pagos 
não protestados na ordem de R$ 15 bilhões. 
Isso tem que ser tratado pelo Provimento 72, 
que vai possibilitar o tratamento adequado do 
conflito e fazer com que esses 15 bilhões vol-
tem para a economia”, comentou Chini. 

O juiz ainda enfatizou que os cartórios têm 
grande capilaridade para atender a sociedade, 

enquanto que o Poder Judiciário sofre para 
conseguir solucionar determinadas deman-
das, pois pelo menos 10% da população não 
tem acesso à Justiça. 

PROJETOS NO CONGRESSO 
Os palestrantes também fizeram menções a 
projetos de lei que estão no Congresso Nacio-
nal e podem contribuir ainda mais para fomen-
tar a atividade do serviço extrajudicial no País. 

Chini citou o PL 533/19, do deputado Júlio 

Delgado (PSB-MG), que pretende estabelecer 
no Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) 
o conceito da pretensão resistida, que consiste 
na demonstração de que o autor da ação pro-
curou resolver o conflito antes de demandar o 
Poder Judiciário.

Além desse projeto de lei, o coordenador da 
Comissão Independente de Estudos de Ela-
boração do Anteprojeto de Lei da Elaboração 
Extrajudicial, Joel Dias Figueira Junior, falou 
sobre o PL 6.204/19, protocolado recentemen-
te no Senado Federal pela senadora Soraya 
Thronicke (PSL-MS). 

“Em síntese, esse projeto traz para os Ta-
belionatos de Protesto a função de agente de 
execução de todo o procedimento executivo 
de título extrajudicial e de sentença condena-
tória por quantia certa. Com isso, retiramos 
aproximadamente 13 milhões de demandas 
do Judiciário”, salientou Joel Junior. 

“O problema da jurisdição é a cultura brasilei-
ra dos conflitos. Enquanto não tivermos a solu-
ção de conflitos, não conseguiremos obter êxito. 
O Judiciário tem se movimentado pela questão 
da Corte da Cidadania”, complementou.
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