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EDITORIAL

"O objetivo do 
Provimento não é 

tornar os oficiais de 
cartórios juízes ou 

fiscalizadores, mas 
orientá-los quanto aos 

procedimentos”
Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

T omamos conhecimento de que, a partir de fevereiro de 2020, as serventias ex-
trajudiciais serão mais uma vez peças importantes no combate a práticas ilícitas. 
Agora, os cartórios deverão informar à Unidade de Inteligência Financeira (UIF), 

conhecido como Coaf, as operações registradas que levantem suspeitas de lavagem de 
dinheiro ou financiamento do terrorismo, entre outros atos de notas também. 

O Provimento nº 88, editado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em outubro 
de 2019, inclui notários e registradores entre os “agentes colaboradores da fiscalização 
na prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do 
terrorismo”.

Vislumbra-se que o objetivo do Provimento não é tornar os oficiais de cartórios juízes 
ou fiscalizadores, mas orientá-los quanto aos procedimentos e formas de controles que 
devem ser adotados para auxiliar os órgãos de prevenção.

Verificamos que as regras do Provimento editado pelo CNJ são inúmeras, tal como 
informar até o próximo dia útil ao ato praticado se há suspeita de atividade ilícita. As 
informações serão sigilosas, mas poderão ser solicitadas pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). As regras são válidas para “tabeliães e oficiais de registro, sejam eles inter-
ventores, interinos e até autoridades com atribuição notarial e registral em consulados 
brasileiros no exterior. O provimento contempla todos os atos e operações realizadas em 
cartórios, como compras e vendas de bens”.

Nós, na função de notários e registradores devemos ficar bem atentos com esse ato 
normativo, eis que prevê também a criação da chamada Política de Prevenção, que é o 
conjunto de medidas criado dentro da serventia para prevenir a lavagem de dinheiro e 
o financiamento do terrorismo.

Os cartórios terão pouco tempo hábil para se adequarem devidamente às regras. Con-
tudo, estamos monitorando a vigência deste ato de perto, em contato constante com as 
entidades nacionais de classe, que já buscaram dilação dos prazos.

O Sinoreg-ES optou por se precaver e trouxe para a sede uma palestra com as instru-
ções necessárias para o combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo 
pelos cartórios.

 Márcio Valory Silveira
 Presidente do Sinoreg-ES

Efeitos do Provimento nº 88 
do CNJ – Cartórios auxiliam 
o Poder Público
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Sistema registral imobiliário foi tema de debate durante seminário que aconteceu na OAB de Serra-ES

Seminário da OAB debate a importância 
do sistema registral imobiliário no Brasil
Evento, que aconteceu no dia 12 de dezembro, contou com a participação 
de diversos notários, registradores e autoridades capixabas

C

“Foi muito bem esclarecido 
que todos os emolumentos 

cobrados pelo serviço 
registral são pré-definidos 

pelo Poder Judiciário”

Igor Emanuel da Silva Gomes, 
assessor jurídico do CNB/ES

“Este encontro facilitou a 
compreensão dos advogados, 
nossos parceiros, acerca de 
temas relevantes do Direito 

Registral e Imobiliário”

Rosana Ferreira,
1ª tabeliã de Notas de Vitória/ES 

om o tema “Quem não registra não é 
dono”, a subseção da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) de Serra-ES, 

realizou, no dia 12 de dezembro de 2019, o “I 
Seminário de Direito Imobiliário e Registral 
do Estado do Espírito Santo”.

Além das palestrantes Gabriella Cristina de 
Lima Silva, Tabeliã e Oficial de Registros de 
Imóveis do 1º Ofício de Colatina/ES, e Rena-
ta Cristina de Oliveira Santos Aoki, Oficial de 
Registros de Imóveis do 1º Ofício, da 1ª Zona 
de Imóveis de Vila Velha/ES, o evento contou 
com a participação de diversos notários, regis-
tradores e autoridades. 

“Esse seminário reflete bem essa nova fase 
da comunidade jurídica, pois congregou notá-
rios, registradores, advogados, serventuários 
da justiça, juízes, promotores, defensores e pro-
curadores”, aponta o assessor jurídico do Co-
légio Notarial do Brasil – Seção Espírito San-
to (CNB/ES), Igor Emanuel da Silva Gomes. 

Segundo ele, foram discutidos durante o 
seminário a importância do sistema registral 
imobiliário no Brasil, as evoluções conquista-
das ao longo dos anos e como o nosso sistema 
jurídico registral imobiliário é referência em 
segurança jurídica para outros países. 

“A principal dúvida levantada sobre a ati-
vidade do cartório de registro de imóveis foi 
com relação aos emolumentos. Foi muito bem 
esclarecido que todos os emolumentos cobra-
dos pelo serviço registral são pré-definidos 
pelo Poder Judiciário, e tem por objetivo ga-
rantir sustentabilidade à atividade”, argumen-
ta o assessor do CNB/ES. 

De acordo com a 1ª Tabeliã de Notas de Vi-
tória/ES, Rosana de Cassia Ferreira, o curso foi 

de extrema importância, tendo em vista que 
um dos intuitos da classe é divulgar a relevân-
cia do serviço extrajudicial para a população. 

“A conclusão foi de que este encontro fa-
cilitou a compreensão dos advogados - nos-
sos parceiros - acerca de temas relevantes 
do direito Registral e Imobiliário e promo-
veu esta aproximação necessária entre estas 
duas importantes classes do Direito”, desta-
ca Rosana. 

Para a presidente da Comissão de Direito 
Notarial e Registral da OAB/ES - Subseção 
Serra, Catarina Sabino, embora o movimento 
da desjudicialização esteja em destaque, um 
pequeno grupo de pessoas possui conheci-
mento acerca da importância das serventias 
extrajudiciais. 

“A minha conclusão, após um evento de ta-
manha importância e proporção, é de que os 
profissionais do Direito precisam se comuni-
car, se organizar e principalmente capacitar 
em favor da sociedade, com a certeza de que 
somos organismos interligados”, pondera. 

“O Sinoreg-ES garantiu notável representa-
tividade aos notários e registradores perante 
os órgãos estatais e à sociedade. Não posso dei-
xar de destacar a preocupação constante com 
o fomento à melhoria e eficiência dos serviços 
prestados notados com inúmeros cursos, pa-
lestras, treinamentos e até mesmo o primeiro 
Seminário recentemente realizado, visando o 
aprimoramento de Oficiais e funcionários dos 
Cartórios”, ressalta o advogado e presidente da 
OAB - Subseção Serra/ES, Italo Scaramussa.
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“O Sinoreg-ES garantiu 
notável representatividade 
aos notários e registradores 
perante os órgãos estatais e 

à sociedade”

Italo Scaramussa, 
advogado e presidente 

da OAB - Subseção Serra/ES

“O movimento sindical 
representado pelo 

Sinoreg-ES no Espírito Santo 
fortalece o grupo e confere 

expressão perante os órgãos 
públicos e sociedade”  

Catarina Sabino, presidente da Comissão 
de Direito Notarial e Registral da OAB-ES

OAB de Serra-ES recebeu notários, registradores e autoridades para discutir 
o sistema registral imobiliário

Palestrantes discutiram como o sistema jurídico registral imobiliário 
brasileiro é referência em segurança jurídica para outros países

O presidente do CNB/ES, 
Rodrigo Reis Cyrino (direita 
azul), e o assessor jurídico 
do CNB/ES, Igor Emanuel 
da Silva Gomes, (gravata 
vermelha), estiveram 
presentes no evento

Para a presidente da Comissão de Direito 
Notarial e Registral da OAB-ES, Catarina Sabino, 
apenas um pequeno grupo de pessoas possui 
conhecimento acerca da importância das 
serventias extrajudiciais

PAPEL DO SINOREG-ES
Para o assessor jurídico do CNB/ES, Igor 
Emanuel da Silva Gomes, o Sindicato dos No-
tários e Registradores do Estado do Espírito 
Santo (Sinoreg-ES), bem como o CNB-ES, 
tem desempenhado papel de extrema relevân-
cia no Estado do Espírito Santo. 

“Ambos os entes, Sinoreg-ES e CNB-ES, 
têm trabalhado com bastante afinco na apro-
ximação com a OAB, fomentando a atividade 
notarial, registral e também da própria advo-
cacia, reconhecida constitucionalmente como 
essencial à administração da justiça”, afirma 
Igor Emanuel. 

Já a presidente da Comissão de Direito No-
tarial e Registral da OAB-ES, Catarina Sabino, 
diz que a representatividade de classe é impor-
tante em todos os segmentos. 

“O movimento sindical representado pela 
Sinoreg-ES no Espírito Santo fortalece o 
grupo e confere expressão perante os órgãos 
públicos e sociedade, além da promoção na 
capacitação dos profissionais envolvidos”, ar-
gumenta a presidente. 

Para a 1ª Tabeliã de Notas de Vitória/ES, 
Rosana Ferreira, o Sinoreg-ES tem se empe-

nhado em dar suporte aos novos delegatários, 
oferecendo cursos e tentando defender os in-
teresses da classe. “Esta relação delegatário/ 
Sinoreg-ES precisa se fortalecer cada vez mais, 
para o bem da classe. Para isso é necessário o 
empenho de cada um de nós”.
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Sinoreg-ES orienta notários e registradores 
no combate à lavagem de dinheiro
Antes mesmo do Provimento 88/2019 entrar em vigor, Sindicato 
promoveu curso para falar sobre a comunicação de atos suspeitos 
ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

o dia 03 de fevereiro, entrou em vigor 
o Provimento 88/2019, do Conselho 
Nacional de Justiça, que dispõe sobre 

a política, os procedimentos e os controles a 
serem adotados pelos notários e registradores 
visando à prevenção dos crimes de lavagem de 
dinheiro previstos na Lei nº 9.613/1998, e do 
financiamento do terrorismo, previsto na Lei 
nº 13.260/2016. 

O normativo determina que operações re-

gistradas em cartório, que levantarem a sus-
peita de atos ilícitos, deverão ser comunicadas 
ao Conselho de Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf) do Ministério da Economia. 

Para tentar elucidar questões relacionadas 
ao Provimento 88, notários e registradores ca-
pixabas realizaram um curso sobre a norma e 
sua aplicação nas serventias extrajudiciais no 
dia 01 de fevereiro na sede do Sindicato dos 
Notários e Registradores do Estado do Espíri-

to Santo (Sinoreg-ES). 
Alguns dias depois de entrar em vigor, a 

Corregedoria Nacional de Justiça realizou 
adequações no Provimento nº 88 do CNJ ao 
publicar o Provimento nº 90.

Com essa publicação, o prazo de comuni-
cação dos atos suspeitos automáticos, sem ne-
cessidade de análise, ao Coaf, aumentou para 
45 dias. Para as operações que exigem análise 
do ato notarial ou registral, o prazo de envio 

N

Notários e registradores participaram do curso ministrado no Sinoreg-ES para esclarecer questões relacionadas ao Provimento 88 e sua aplicabilidade nas 
serventias extrajudiciais



7Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

“Várias dúvidas remanescem 
quanto a forma de 

habilitação no sistema, quais 
os atos que se enquadram 
como suspeitos, o que vem 

a ser o beneficiário final, 
cliente e pessoa exposta 

politicamente”

Franklin Monteiro Estrella, 
Registrador Civil de Nova Venécia-ES

“A principal dúvida de 
notários e registradores 
consiste em saber o que 

comunicar, como verificar se 
determinada transação feita 

na serventia é suspeita”

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

“É extremamente 
necessária a integração 

dos Cartórios Extrajudiciais 
no sistema antilavagem 

de dinheiro, em razão das 
relevantes atribuições que 

desempenham”

Rafael Calhau de Bastos, promotor 
do Ministério Público do Espírito Santo

 O promotor do MPES, Rafael Calhau de 
Bastos, falou sobre aspectos que envolvem o 
Provimento 88 durante curso ministrado na 
sede do Sinoreg-ES

Para o oficial Bruno do Valle Couto Teixeira, 
uma dúvida relacionada ao Provimento 88 é se 
as comunicações feitas ao SISCOAF realmente 
serão tratadas de forma sigilosa 

O oficial de Registro de Imóveis, Títulos e 
Documentos, Pessoas Jurídicas e Tabelião 
de Protesto de Alegre-ES, Franklin Monteiro 
Estrella, afirma que o delegatário analisará 
com especial atenção aquelas operações 
incomuns que possam configurar indícios de 
lavagem de dinheiro

dos dados foi alterado para 60 dias. Em am-
bos os casos, o registro das informações ainda 
deve ser realizado no Sistema de Controle de 
Atividades Financeiras (Siscoaf).

Coube ao oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e 
Tabelião de Protesto de Alegre-ES, Franklin 
Monteiro Estrella, falar sobre o assunto na 
presença de diversos delegatários. 

“Várias dúvidas remanescem quanto a for-

ma de habilitação no sistema, quais os atos 
que se enquadram como suspeitos, o que vem 
a ser o beneficiário final, cliente e pessoa ex-
posta politicamente”, comenta Estrella. 

“O delegatário analisará com especial aten-
ção aquelas operações incomuns ou que, por 
suas características, no que se refere a partes 
envolvidas, valores, forma de realização, fina-
lidade, complexidade, instrumentos utilizados 
ou pela falta de fundamento econômico ou le-

gal, possam configurar indícios de lavagem de 
dinheiro”, complementa o registrador. 

Assim como ele, o Promotor do Ministé-
rio Público do Espírito Santo, Coordenador 
do Laboratório de Tecnologia contra a Lava-
gem de Dinheiro do MPES, Rafael Calhau de 
Bastos, acredita que a edição do Provimento 
nº 88/2019 representa um grande avanço no 
combate à corrupção e à lavagem de dinheiro 
no Brasil. 
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“É extremamente necessária a integração 
dos Cartórios Extrajudiciais no sistema anti-
lavagem de dinheiro, em razão das relevantes 
atribuições que desempenham. É importante 
que os notários e registradores tenham cons-
ciência que, ao reportarem operações ao Coaf, 
estas serão analisadas em conjunto com outros 
dados que a unidade de Inteligência financei-
ra possui acesso, além de outras comunicações 
recebidas de outros entes obrigados”, ressalta o 
promotor. 

Durante o curso, Bastos expos aos partici-
pantes os conceitos e fases doutrinárias que 
envolvem o Provimento 88. “O objetivo foi 
abordar, em um viés mais prático e objetivo, o 
que configura o crime de lavagem de dinhei-
ro e como funciona, na prática, o sistema que 
visa identificar operações atípicas, possibili-
tando que os órgãos de investigação e perse-
cução criminal possam atuar na repressão a 
este crime, que traz muitos malefícios à so-
ciedade. Para melhor compreensão do tema, 
abordamos também exemplos práticos de atos 
de lavagem de dinheiro, sobretudo os que pos-
suem ligações com as atividades das serven-
tias extrajudiciais”, enfatiza o procurador. 

“A principal dúvida de notários e regis-
tradores consiste em saber o que comunicar, 
como verificar se determinada transação feita 
na serventia é suspeita, seja por crime de lava-
gem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e 
valores ou ainda, estar ligado a financiamento 
do terrorismo. Uma outra dúvida comum en-
tre notários e registradores é se as comunica-
ções feitas ao SISCOAF realmente vão ser tra-
tadas de forma sigilosa pelas instituições que 
irão investigar”, aponta o Oficial Substituto do 
1º Ofício da 2ª Zona de Serra-ES, Bruno do 
Valle Couto Teixeira. 

Vale lembrar que a habilitação de todas as ser-
ventias extrajudiciais para prestar informações 
ao Conselho de Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf) pode ser feita no seguinte ende-
reço: https://siscoaf.fazenda.gov.br/siscoaf-
internet/pages/siscoafInicial.jsf 

LAVAGEM DE DINHEIRO 
“A entrada em vigor, em 3 de fevereiro de 2020, 
do Provimento nº 88, de 2019, do Corregedor 
Nacional de Justiça, consolida a integração do 
segmento dos notários e oficiais de registro 
ao mecanismo de controle estruturado pela 
legislação brasileira para promover a preven-
ção e o combate à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo (PLDFT)”, afir-
ma o presidente do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Liáo.

A possibilidade de incluir notários e regis-
tradores no combate à lavagem de dinheiro 
já havia sido foco de discussões durante re-

uniões da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENC-
CLA), entidade que reúne 70 órgãos públicos 
e privados, e que em sua Ação 12/2019 obje-
tivava “integrar notários e registradores no 
combate e prevenção aos crimes de lavagem 
de dinheiro e corrupção”. 

As novas regras valem tanto para tabeliães 
como para oficiais de registro, sejam eles in-
terventores, interinos e até autoridades com 
atribuição notarial e registral em consulados 
brasileiros no exterior. O provimento con-
templa todos os atos e operações realizados 
em cartórios, cabendo aos delegatários a 
responsabilidade de avaliar a suspeição das 
operações mediante análise dos valores en-
volvidos, forma da realização das operações, 
finalidade e complexidade dos negócios, 
assim como os instrumentos utilizados nas 
transações, deverão ser analisados na identi-
ficação do ato suspeito.

“Na lavagem de dinheiro, queremos atin-

“Nas comunicações 
obrigatórias, você não tem 

margem interpretativa e tem 
que comunicar de qualquer 

jeito independente de 
qualquer análise subjetiva”

Rafael Brum Miron, 
procurador da República em Curitiba - PR

“Países avaliados pelo Gafi 
como mais seriamente 
deficientes em matéria 

de PLDFT sofrem diversas 
consequências bastante 

indesejáveis”

Ricardo Liáo, presidente do Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

gir o topo da cadeia. O que eu posso ligar às 
pessoas do topo ao crime? Como se diz em 
inglês, ‘follow the money’. Mas como eu des-
cubro isso? No mundo inteiro, seleciona-se e 
obriga-se determinadas atividades privadas 
que realizam operações de compra e venda de 
bens eminentemente relacionadas à lavagem 
de capitais. Eu obrigo essas pessoas, eminente-
mente pessoas privadas, a encaminhar deter-
minadas informações “, aponta o procurador 
da República em Curitiba – PR, Rafael Miron, 
autor do livro “Notários e Registradores no 
combate à lavagem de dinheiro”. 

“Nesse cenário, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf), que é a Unida-
de de Inteligência Financeira (UIF) do país, 
também se coloca à disposição dos represen-
tantes do segmento e das autoridades que o 
regulam e supervisionam para contribuir com 
esse processo de interlocução, até mesmo em 
virtude do papel que a legislação lhe confere”, 
pondera o presidente do Coaf, Ricardo Liáo.

Para o presidente do Coaf, Ricardo Liáo, o 
Provimento nº 88 consolida a integração 
do segmento dos notários e registradores à 
prevenção e combate à lavagem de dinheiro 

Segundo o procurador da República em Curitiba 
- PR, Rafael Brum Miron, há dois tipos de 
comunicações que devem ser feitas ao Coaf: as 
obrigatórias e as de operações suspeitas

Al
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“Incumbe a cada um de nós, 
nos debruçarmos sobre o 

assunto para entender como 
funciona e deveria funcionar 
um sistema de prestação de 
informações de lavagem de 

dinheiro no País”

Luciano Dias Bicalho Camargos, registrador de 
Imóveis em Vespasiano – MG

“Haverá um aprendizado 
imenso para os registradores 

trazendo a experiência 
prática de quem está ali na 

ponta”

Filipe Andrade Lima, 
notário em Recife-PE

De acordo com o notário em Recife-PE, Filipe 
Andrade Lima, a experiência prática é que vai 
de fato demonstrar quais são as tipologias que 
podem ser utilizadas para fins ilícitos 

Para o registrador de Imóveis em Vespasiano – 
MG, Luciano Dias Bicalho Camargos, a leitura 
do Provimento demanda uma compreensão do 
sistema de lavagem de dinheiro

GAFI
A norma entrou em vigor próximo da data de 
inspeção do Grupo de Ação Financeira Inter-
nacional (GAFI), entidade intergovernamen-
tal que estabelece padrões, edita regulamentos 
e determina medidas que visem o combate aos 
crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fi-
nanciamento do terrorismo no Brasil. 

A organização realiza inspeções para con-
ferir se as recomendações são cumpridas por 
todos os países – e estas ações impactam a for-
ça econômica dos países avaliados.

“Países avaliados pelo Gafi como mais se-
riamente deficientes em matéria de PLDFT 
sofrem diversas consequências bastante inde-
sejáveis. A maior parte dos países possui nor-
mas que impõem aos seus diversos segmentos 
de atividade diligências reforçadas mais one-
rosas para que os integrantes desses segmen-
tos, sejam eles bancos, corretoras, seguradoras 
ou cartórios, por exemplo, realizem negócios 
com quem atue em países avaliados pelo Gafi 

como deficientes em matéria de PLDFT”, aler-
ta o presidente do Coaf, Ricardo Liáo. 

“Por essa razão, o custo para fazer negócios 
com quem atue nesses países pode pratica-
mente inviabilizar, no limite, o seu acesso aos 
mercados internacionais, notadamente aos 
mercados financeiros”, complementa Liáo. 

“O Brasil aderiu ao GAFI em 1999, e vem 
paulatinamente adotando as recomendações 
sugeridas. O não acolhimento, ou o reco-
nhecimento pelo GAFI da recalcitrância na 
internalização das normas, pode gerar refle-
xos econômicos negativos ao país, como a 
inclusão em listagem de países e jurisdições 
com deficiências estratégicas na prevenção à 
lavagem de dinheiro e no combate ao finan-
ciamento do terrorismo”, aponta o registrador 
Franklin Estrella. 

Para o Promotor do Ministério Público do 
Espírito Santo, Coordenador do Laboratório 
de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro 
do MPES, Rafael Calhau de Bastos, é extre-

mamente importante a avaliação positiva do 
Gafi, para que o Brasil não sofra sanções eco-
nômicas internacionais que impactem em sua 
economia. 

“Um país com um sistema econômico-fi-
nanceiro robusto e seguro, com a aplicação 
de regras de combate à lavagem de dinheiro e 
de prevenção ao financiamento ao terrorismo, 
possui mais condições de atrair investimento 
externo e de obter empréstimos no sistema fi-
nanceiro internacional”, analisa o procurador. 

TIPOLOGIAS 
O procurador da República em Curitiba - PR, 
Rafael Brum Miron, demonstra que os tabe-
liães e oficiais devem seguir algumas tipolo-
gias na aplicação da norma para cumprir as 
exigências do Provimento 88.

“Na minha pesquisa, falei sobre as princi-
pais tipologias envolvendo cartórios como a 
compra de bem formalmente subvalorizado, 
de bem supervalorizado e a compra de imóvel 
por offshore”, salienta o procurador.

Ainda de acordo com ele, há dois tipos de co-
municações que devem ser feitas ao Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). 

“As comunicações obrigatórias (art. 25) e 
as comunicações de operações suspeitas (art. 
20 + art. 26). Nas comunicações obrigatórias, 
você não tem margem interpretativa e tem que 
comunicar de qualquer jeito independente de 
qualquer análise subjetiva. Nas comunicações 
de operações suspeitas, você tem que ter maior 
preocupação com atos, por exemplo, com pro-
curação. É mais fácil fazer a comunicação ob-
jetiva sobre os fatos. Mas a objetiva tem uma 
importância menor na Unidade de Inteligên-
cia. Na comunicação suspeita, no entanto, ela 
ganha um valor maior por causa do juízo de 
valor de vocês relacionados a determinadas 
informações. Por isso, temos que ter mais co-
municações subjetivas”, orienta o procurador. 

“A experiência prática é que vai de fato de-
monstrar quais são as tipologias que podem 
ser utilizadas para fins ilícitos. Isso porque as 
tipologias evoluem. Haverá um aprendizado 
imenso para os registradores trazendo a ex-
periência prática de quem está ali na ponta”, 
aponta o notário em Recife-PE e conselheiro 
da União Internacional do Notariado, Filipe 
Andrade Lima. 

Para o registrador de Imóveis em Vespasia-
no – MG, Luciano Dias Bicalho Camargos, 
a leitura do Provimento demanda uma com-
preensão do sistema de lavagem de dinheiro. 
“Incumbe a cada um de nós, nos debruçarmos 
sobre o assunto para entender como funciona 
e deveria funcionar um sistema de prestação 
de informações de lavagem de dinheiro no 
País”, diz.
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“Entendo que a 
implementação de 

mecanismos de controle, 
como os que são realizados, 
beneficia as atividades de 
notários e registradores” 

O promotor do MP/ES, Rafael Calhau de Bastos, afirma que muitos atos demandam uma análise mais 
aprofundada das atividades das pessoas físicas e jurídicas 

“Avalio a edição do Provimento 
nº 88/2019 como um grande 
avanço no combate à corrupção 
e à lavagem de dinheiro no Brasil”

Segundo o promotor do MP/ES, Rafael Calhau de Bastos, 
é extremamente necessária a integração dos cartórios 
extrajudiciais no sistema antilavagem de dinheiro

romotor do Ministério Público do Es-
tado do Espírito Santo, Rafael Calhau 
de Bastos é Pós-Graduado em Pre-

venção e Repressão à Corrupção pela Univer-
sidade Estácio de Sá/CERS, em 2019. 

Membro do Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo desde 2003, ele já atuou 
como representante da Rede LAB, na ENC-
CLA, em 2011 e foi Gestor do Portal da Trans-
parência do MPES de 2016 a 2017. 

Atualmente, o promotor é Coordenador do 
Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem 
de Dinheiro – LAB-LD e Representante do 
Ministério Público na ENCCLA – Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem 
de Dinheiro. 

Em entrevista à Revista de Direito Notarial 
e Registral do Espírito Santo, o promotor Bas-
tos fala sobre o Provimento nº 88/2019, que 
dispõe sobre a política, os procedimentos e os 
controles a serem adotados pelos notários e 
registradores visando à prevenção dos crimes 
de lavagem de dinheiro.

P
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Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como avalia a importância do Provimento 
nº 88/2019, que dispõe sobre procedimen-
tos extrajudiciais no combate à lavagem de 
dinheiro? 
Rafael Calhau de Bastos – Avalio a edição 
do Provimento nº 88/2019 como um grande 
avanço no combate à corrupção e à lavagem 
de dinheiro no Brasil, pois é extremamente 
necessária a integração dos Cartórios Extra-
judiciais no sistema antilavagem de dinheiro, 
em razão das relevantes atribuições que de-
sempenham.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
No dia 01 de fevereiro, o senhor ministrou o 
curso sobre o Provimento nº 88/2019. Qual 
foi a abordagem desse curso e sua relevância 
para notários e registradores? 
Rafael Calhau de Bastos – A abordagem do 
curso foi sobre o Combate à Lavagem de Di-
nheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, 
seus conceitos e fases doutrinárias. Houve ain-
da explanação sobre o sistema internacional e 
nacional de combate à lavagem de dinheiro. O 
objetivo foi abordar, em um viés mais prático 
e objetivo, o que configura o crime de lavagem 
de dinheiro e como funciona, na prática, o sis-
tema que visa identificar operações atípicas, 
possibilitando que os órgãos de investigação e 
persecução criminal possam atuar na repres-
são a este crime, que traz muitos malefícios 
à sociedade. Para melhor compreensão do 
tema, abordamos também exemplos práticos 
de atos de lavagem de dinheiro, sobretudo os 
que possuem ligações com as atividades das 
serventias extrajudiciais.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Quais são as principais dúvidas de notários e 
registradores relacionadas ao Provimento nº 
88/2019? O que é preciso fazer para cumprir 
as demandas do Provimento? 
Rafael Calhau de Bastos – Acredito que sur-
jam muitas dúvidas acerca da identificação 
dos atos que devam ser reportados ao Coaf, 
pois muitos atos demandam uma análise mais 
aprofundada das atividades das pessoas físicas 
e jurídicas envolvidas, o que só será possível 
com acesso às bases de dados referidas pelo 
CNJ no Provimento 88/2019.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como fazer para que notários e registradores 
comuniquem operações de maneira correta 
ao Conselho de Controle de Atividades Fi-
nanceiras (Coaf)? É fácil confundir ativida-
des suspeitas com atividades comuns? 
Rafael Calhau de Bastos – As comunicações 
de operações ao Coaf não constituem uma 

imputação de prática do crime de lavagem de 
dinheiro ao envolvido, mas, sim, da prática 
de um ato que não se mostra usual, ou que 
pela forma que é praticado, ou ainda, pela 
capacidade econômica do sujeito, geram sus-
peita sobre sua licitude. Nenhuma comuni-
cação é analisada de forma isolada, para se 
concluir pela prática do crime de lavagem de 
dinheiro. Desta forma, é importante que os 
notários e registradores tenham consciência 
que, ao reportarem operações ao Coaf, estas 
serão analisadas em conjunto com outros da-
dos que a unidade de Inteligência financeira 
possui acesso, além de outras comunicações 
recebidas de outros entes obrigados. Portan-
to, entendo que não deve haver preocupa-
ção em relação à confusão entre atividades 
suspeitas e atividades comuns, devendo ser 
comunicadas, sem a realização de juízo de 
valor, a maioria das tipologias constantes do 
Provimento nº 88/2019.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
A leitura do Provimento demanda uma com-
preensão do sistema de lavagem de dinhei-
ro? Quais são as questões mais polêmicas do 
Provimento? 
Rafael Calhau de Bastos – Sim. É fundamen-
tal a compreensão do sistema de lavagem de 
dinheiro, para que os notários e registradores 
tenham mais conhecimento da importância 
das comunicações que serão realizadas, bem 
como segurança e tranquilidade para desem-
penharem esta nova atividade. A questão 
mais nevrálgica que vejo no cumprimento do 
Provimento 88/2019, diz respeito a algumas 
análises que precisarão ser realizadas, após o 
cruzamento de informações constantes dos 
documentos apresentados pelos envolvidos, 
com dados a serem obtidos em bases de da-
dos públicas. Isso pode gerar uma certa inse-
gurança. Entretanto, com capacitações e com 
o desempenho destas atividades ao longo do 
tempo, acredito que, em breve, esta atividade 
se tornará corriqueira.

“É fundamental a 
compreensão do sistema 
de lavagem de dinheiro, 
para que os notários e 

registradores tenham mais 
conhecimento da importância 
das comunicações que serão 

realizadas”

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
De uma forma geral, acha que esse Provi-
mento irá beneficiar a atividade de notários e 
registradores ou pode causar algum descon-
forto na classe? 
Rafael Calhau de Bastos – Entendo que a 
implementação de mecanismos de controle, 
como o que é realizado, beneficia as atividades 
de notários e registradores, ao impedir que 
pairem, indevidamente, suspeitas de sua coni-
vência com atividades ilícitas praticadas pelos 
usuários dos serviços, vez que suas atividades, 
nesta seara, passaram a ser balizadas pelas 
disposições do Provimento nº 88/2019. Toda 
mudança de cultura gera certo desconforto. 
Porém, importante registrar que diversos ou-
tros setores comerciais e econômicos também 
estão obrigados a reportar operações suspei-
tas, como instituições bancárias, concessioná-
rias de veículos, mercado de obras de arte, etc, 
sendo certo, portanto, que se trata de ativida-
de normal, corriqueira e de grande importân-
cia para a integridade do mercado formal.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Por ter diversas naturezas, os cartórios terão 
que lidar com diferentes tipologias de opera-
ções que podem envolver crimes financeiros. 
Quais são as principais tipologias que envol-
vem a lavagem de dinheiro no País? 
Rafael Calhau de Bastos – Existem diversas 
tipologias de lavagem de dinheiro, mas posso 
citar como mais comuns, o registro de bens 
(móveis, imóveis, empresas) em nome de in-
terpostas pessoas (laranjas) e o registro sub-
faturado de imóveis, visando, futuramente, 
justificar o acréscimo patrimonial.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Qual a importância para o Brasil em subir 
na avaliação do Grupo de Ação Financeira 
contra a Lavagem de Dinheiro e o Financia-
mento do Terrorismo (GAFI), que deverá 
ser feita em 2020?
Rafael Calhau de Bastos – É extremamente 
importante a avaliação positiva do GAFI, para 
que o Brasil não sofra sanções econômicas 
internacionais que impactem em sua econo-
mia. Um país com um sistema econômico-fi-
nanceiro robusto e seguro, com a aplicação de 
regras de combate à lavagem de dinheiro e de 
prevenção ao financiamento ao terrorismo, 
possui mais condições de atrair investimento 
externo e de obter empréstimos no sistema 
financeiro internacional. Atualmente, quando 
o Brasil pleiteia uma vaga de membro efetivo 
na OCDE, mostra-se ainda mais importante a 
boa avaliação por parte do GAFI, constatando 
que o país cumpre as recomendações interna-
cionais pertinentes.
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo
Mês de dezembro 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 Registrado-
res deste Estado, correspondentes ao mês de NO-
VEMBRO/2019, aprovando o ressarcimento dos 
Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis 
como segue:

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

Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordiná-
ria, realizada no dia 17 de agosto de 2018, 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 DEZEMBRO/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, 06 de janeiro de 2020.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  591.926,15
Saldo em caixa mês anterior  13.469,50
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES  0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   605.395,65

B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  452.103,51 
1.1 – Retenção IRPF na fonte (Inicio relatório julho/19).
Ref. Novembro/19 ressarcido em Dezembro/19.  82.504,65 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  29.613,61 
3 – Devolução FARPEN 16.566,34 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 874,36 
5 – Repasse ao Sinoreg-ES 11.838,52 
5.1 – 2% referente depósito entre 19/11 a 30/11 336,91 
6 – Repasse à AMAGES 11.828,47 
6.1 – 2% referente depósito entre 19/11 a 30/11 336,91 
7 – Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 012/2019 3.645,28 

SALDO LÍQUIDO   (609.648,56)   (4.252,91)
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. (CDB)  (59.192,62)
C.a – 10% referente depósito entre 19/11 a 30/11  (1.684,55)
SALDO  (4.252,91)
Recebimentos entre 17/12 a 31/12   6.094,54
 SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  1.841,63
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cenário é de destruição. Quem per-
corria as ruas de Iconha, no sul do 
Estado do Espírito Santo, em meados 

de janeiro, parecia estar em uma zona de con-
flito, tamanho são os prejuízos causados pelas 
fortes chuvas que atingiram a cidade. 

Município com pouco mais de 13 mil ha-
bitantes, Iconha chegou a ter cerca de 30 co-
munidades isoladas por causa das chuvas. De 
acordo com a Defesa Civil, a chuva deixou 
cerca de catorze mil pessoas fora de casa no 
Sul do Estado, contabilizando um total de 
nove mortes, sendo três delas em Iconha.

Conhecido como cartório Marchiori, o 2º 
Ofício de Notas de Iconha-ES, teve prejuízos 
que passam da casa dos R$ 100 mil. Além de 
ter destruído a infraestrutura do cartório, a 
água também destruiu arquivos e documentos 
importantes da serventia. 

“Do acervo, perdemos parte dos livros da 
era do Selo Digital, de outubro de 2011 para 
cá. Eu tenho no total 107 livros de escritura e 
45 de procurações. Perdemos 40 de escrituras 

Vista aérea do município de Iconha-ES; cidade foi uma das regiões mais afetadas por causa dos 
temporais de janeiro

Cartórios do Sul do Espírito Santo 
tentam se recuperar após fortes 
chuvas que atingiram a região
 Segundo a Defesa Civil do Estado, cerca de 14 mil pessoas 
chegaram a ficar fora de suas casas por causa dos temporais; 
Sinoreg-ES promove campanha para ajudar as vítimas das chuvas

O

No cartório de Registro de Imóveis de Iconha-ES, houve prejuízos inestimáveis, que 
prejudicaram muito a unidade

Livros do cartório de Registro de Imóveis do município de Iconha-ES ficaram encharcados 
e terão que passar por amplo processo de restauração 
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e 20 de procurações. Perdi também 100% dos 
cartões de registro de assinaturas. No entanto 
todo o acervo notarial fora digitalizado e salvo 
em nuvem. Fiz um levantamento aproximado 
de R$ 104.000,00 de prejuízo no total”, revela 
Dalton Marchiori, Oficial do 2º Ofício de No-
tas de Iconha-ES. 

No cartório de Registro de Imóveis de Ico-
nha-ES, também houve prejuízos inestimá-

veis, que prejudicaram muito a administração.  
“Iconha foi literalmente reduzido à lama e es-
combro, destruindo todos os supermercados, 
restaurantes, lojas, hospitais, padarias, agên-
cias bancárias e postos de gasolina”, declara 
o Registrador de Imóveis em Iconha-ES, José 
Carlos Muniz. 

Ainda no sul do Espírito Santo, em Mu-
niz Freire, distrito de Itaici, também houve 

“A prefeitura está ajudando 
as famílias na limpeza das 

casas, porque algumas 
famílias perderam tudo por 

aqui”

Sirlene Nunes, Oficial do Registro Civil 
de Pessoas Naturais de Muniz Freire

“Perdemos parte dos livros 
da era do Selo Digital, 

de outubro de 2011 para 
cá. Fiz um levantamento 

aproximado de R$ 
104.000,00 de prejuízo no 

total”

Dalton Marchiori, 
Oficial do 2º Ofício de Notas de Iconha-ES

“Iconha foi literalmente 
reduzida à lama e 

escombro, destruindo 
todos os supermercados, 

restaurantes, lojas, hospitais, 
padarias, agências bancárias 

e postos de gasolina” 

José Carlos Muniz, 
Registrador de Imóveis em Iconha-ES

Entulho gerado pela chuva se formou na frente do Registro de Imóveis de Iconha-ES; 
prejuízos causados pelos temporais ainda estão sendo calculados

Livros do cartório de Registro de Imóveis do município de Iconha-ES ficaram encharcados 
e terão que passar por amplo processo de restauração 

perdas por causa da chuva. “Livros ficaram 
molhados, assim como o computador, a im-
pressora, calculadora, mesa e cadeiras. A pre-
feitura está ajudando as famílias na limpeza 
das casas, porque algumas famílias perderam 
tudo por aqui”, relata Sirlene Nunes, Oficial 
do Registro Civil de Pessoas Naturais de Mu-
niz Freire. 

Já o Oficial de Registro Civil do 2º Dis-
trito da Sede da Comarca de Cachoeiro de 
Itapemirim-ES, Robson Maciel, diz que o 
estrago em seu cartório por causa das chu-
vas é imensurável. 

“O prédio não tem condições de ser habi-
tado. O chão cedeu, os pisos se quebraram. O 
mobiliário, eletrônicos e parte do nosso acer-
vo foi afetado pela água. Uma situação terrí-
vel. No momento estamos focados em resolver 
os problemas imediatos, que são muitos. Pre-
cisamos desocupar o prédio, pois não temos 
segurança em permanecer. O sofrimento das 
pessoas é muito grande”, declara o Oficial. 

A Tabeliã e Oficial de Registro Civil do 
Distrito de Rive, em Alegre-ES, Andreia 
Barbosa Dias, diz que colegas de profissão 
e amigos estão oferecendo ajuda de todas as 
formas. “Houve bastante prejuízo, pois nin-
guém estava esperando essa enchente. Os 
móveis de madeira, computadores, impres-
soras, máquina de xerox, entre outros, foram 
todos molhados, e creio que não tem como 
recuperar”, comenta a Oficial.

Após a notícia de que centenas de famílias 
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“As fortes chuvas que 
atingiram a região sul do 
Espírito Santo e alguns 

cartórios locais deixaram 
prejuízos consideráveis para 

a população” 

Márcio Valory, 
presidente do Sinoreg-ES

“Houve bastante prejuízo, 
pois ninguém estava 

esperando essa enchente. 
Os móveis de madeira, 

computadores, impressoras, 
máquina de xerox, entre 

outros, foram todos 
molhados”

Andreia Barbosa Dias, tabeliã e oficial de 
Registro Civil do Distrito de Rive, em Alegre-ES 

“O prédio não tem 
condições de ser habitado. 
O chão cedeu, os pisos se 
quebraram. O mobiliário, 

eletrônicos e parte do nosso 
acervo foi afetado pela água. 
O sofrimento das pessoas é 

muito grande”

Robson Maciel, 
oficial de Registro Civil do 2º Distrito da Sede 
da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES

estão desabrigadas e de que muitos cartórios 
sofreram com as chuvas no Estado, o Sindi-
cato dos Notários e Registradores do Estado 
do Espírito Santo (Sinoreg-ES) não poupou 
esforços para ajudar as vítimas das chuvas. 

Além de estreitar o laço com as entidades 
de classe, o Sinoreg-ES está promovendo a 
campanha “Ajude os Cartórios do ES”, onde 
procurar angariar doações em dinheiro para 
os locais atingidos. 

“Lidamos com algo totalmente inesperado 
e fora de controle. As fortes chuvas que atin-
giram a região sul do Espírito Santo e alguns 
cartórios locais deixaram prejuízos considerá-
veis para a população. Neste cenário de des-
truição, o Sinoreg-ES se prontificou de ime-
diato em buscar meios para ajudar os colegas 

de classe”, revela o presidente do Sinoreg-ES, 
Márcio Valory Silveira.  

Quem estiver interessado em fazer uma 
doação para as vítimas das chuvas pode fazer 
na seguinte conta corrente: 6256788 (CNPJ 
02.510.599/0001-39). A agência é 076, banco 
Banestes. Vale lembrar que o doador deve en-
viar o comprovante de depósito para o e-mail 
presidencia@sinoreg-es.org.br com o nome 
do delegatário.

ESFORÇOS DAS AUTORIDADES 
O Governo do Estado do Espírito Santo de-
cretou situação de calamidade pública nos 
municípios de Conceição do Castelo, Iúna, 
Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Rio 
Novo do Sul. 

Segundo o Coordenador Estadual de Pro-
teção e Defesa Civil, Coronel André Có Silva, 
há locais com registro de inundações, desli-
zamentos, escorregamentos, soterramento e 
desabamentos. 

“Houve consideráveis danos materiais e 
humanos, como a perda total de residências, 
comércios e indústrias, destruição e obstru-
ção de estradas, pontes e bueiros, impedindo 
e dificultando o tráfego de veículos e pessoas, 
de forma que muitas localidades ficaram iso-
ladas”, alerta o coronel. 

Uma vez reconhecida a situação de emer-
gência ou o estado de calamidade pública, os 
gestores municipais e estaduais podem con-
tratar serviços temporários e fazer compras 
consideradas essenciais para o enfrentamento 

2º Ofício de Notas de Iconha-ES teve prejuízo superior a R$ 100 mil por 
causa das chuvas de janeiro que assolaram o município

Água da chuva foi tão forte que inundou o 2º Ofício de Notas de Iconha-ES; 
computadores, livros e equipamentos foram perdidos com os temporais
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“Teremos agora a 
possibilidade da construção 

efetiva dos planos de 
trabalho e, posteriormente, 

dos projetos que vamos 
debater com o Governo 

Federal” 

Renato Casagrande, 
Governador do Estado do Espírito Santo

“Agora vamos para uma 
segunda fase, que é 

justamente de reconstrução. 
Com o reestabelecer das 
rodovias e a reconstrução 
dos sistemas de água e 

esgoto”

Gustavo Canuto, 
ministro do Desenvolvimento Regional

“Houve consideráveis danos 
materiais e humanos, como 
a perda total de residências, 

comércios e indústrias”

Coronel André Có Silva, Coordenador 
Estadual de Proteção e Defesa Civil

da situação sem a obrigatoriedade de realizar 
processo licitatório. O reconhecimento federal 
da situação de emergência também permite às 
prefeituras pedir recursos da União para ações 
de socorro, assistência às vítimas, restabeleci-
mento de serviços essenciais e reconstrução.

Além disso, os moradores de áreas afetadas 
diretamente prejudicados podem acessar mais 
facilmente alguns benefícios sociais e auxílios, 
inclusive financeiros, oferecidos pelos gover-
nos municipais, estaduais e federais.

O ministro do Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, afirmou que o Governo Fe-
deral está à disposição para ajudar os capixa-
bas que foram vítimas das chuvas. Ele citou 
que as Defesas Nacional e Estadual se debru-
çaram neste primeiro momento em garantir 

que as pessoas atingidas tivessem apoio neste 
momento tão difícil. “Agora vamos para uma 
segunda fase, que é justamente de recons-
trução. Com o reestabelecer das rodovias e a 
reconstrução dos sistemas de água e esgoto“, 
afirmou Canuto em entrevista coletiva.

De acordo com o governador Renato Casa-
grande, as principais demandas da reconstru-
ção estão ligadas a pontes, habitações, rodo-
vias estaduais e infraestrutura urbana. 

 “Teremos agora a possibilidade da cons-
trução efetiva dos planos de trabalho e, pos-
teriormente, dos projetos que vamos debater 
com o Governo Federal as obras de recons-
trução efetiva das cidades. São obras impor-
tantes em cada um dos municípios afetados”, 
afirma o governador 

Segundo o presidente do Sinoreg-ES, Márcio 
Valory, o Sindicato se prontificou de imediato em 
buscar meios para ajudar os cartórios atingidos

Registro Civil de Pessoas Naturais de Muniz Freire também contabilizou inú-
meros prejuízos por causa das chuvas de verão que atingiram o município

2º Distrito da Sede da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES também 
teve prejuízos inestimáveis causados pelas fortes chuvas de janeiro
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Anulabilidade da venda de ascendente para 
descendente – Artigo 496 do Código Civil
Por Bruno Bittencourt Bittencourt

ordenamento jurídico brasileiro ado-
tou o sistema sucessório conhecido 
como “sistema da divisão necessária”, 

o qual reconhece parcial autonomia ao autor 
da herança, ainda em vida, para dispor apenas 
de metade dos seus bens, caso existam os cha-
mados herdeiros necessários ou reservatórios.

Com vistas a defender o patrimônio indis-
ponível reservado aos herdeiros necessários e 
como forma de desvirtuar eventual negócio 
jurídico simulado para transferência de bens 
de ascendente para descendente, mais comu-
mente feito entre pai e filho, o legislador fez 
constar no Código Civil de 2002 o artigo 496, 
cujo texto fora substancialmente modificado 
em comparação com seu correspondente do 
Código Revogado de 1916.

O negócio jurídico que antes era nulo1, ou 
pelo menos era este o entendimento majori-
tário, passou então a ser, indiscutivelmente, 
anulável, dada a nova redação do já mencio-
nado dispositivo:

Art. 496. É anulável a venda de ascendente a 
descendente, salvo se os outros descenden-
tes e o cônjuge do alienante expressamente 
houverem consentido. 
Parágrafo único. Em ambos os casos, dis-

pensa-se o consentimento do cônjuge se o 
regime de bens for o da separação obrigatória.

A mudança legislativa gerou diversas con-
sequências na esfera prática, levando-se em 
consideração as inúmeras diferenças e pecu-
liaridades de ato nulo e anulável.

Nesta esteira, sendo a venda feita de ascen-
dente para descendente, o ato deverá conter, 
para sua validade, o consentimento do cônjuge 
do vendedor e de todos os seus descendentes. 
A falta de consentimento não gera automati-
camente a invalidade do ato, que será válido e 
eficaz até manifestação judicial em contrário. 

Lembrando que a arguição de nulidade feita 
por um, aproveita aos demais interessados.

Ainda, segundo inteligência do artigo 1722 

e 1763 do CC, um ato anulável é passível de 
confirmação e será validado se a autorização 
faltante for dada posteriormente, o que se en-
quadra para o presente estudo, de modo que a 
aquiescência dos demais descendentes, tanto 
pode ser anterior, contemporânea ou poste-
rior ao ato. Já o ato nulo não é passível de con-
firmação ou convalidação em razão do tempo 
(art. 169, CC).

Deste modo, realizada a venda de um de-
terminado imóvel de ascendente para descen-
dente sem a anuência do cônjuge e demais her-
deiros, este negócio será válido até declaração 
judicial em contrário (ação de desconstituição 
de negócio jurídico), observando que a anu-
lação não se decreta sem prova do prejuízo.

É dispensável, porém, a anuência de cônju-
ge casado sob regime da separação obrigatória 
(art. 1.641 c/c art. 496, § único), por não haver 
interesse jurídico reconhecido por lei no pa-
trimônio do alienante.

No que toca à forma do ato, a anuência ou 
autorização deve se dar por escritura pública e, 
sempre que se possa, no mesmo instrumento 
do ato principal (art. 220, CC). Noutra esteira, 
não será exigida a escritura pública de anuên-
cia para aqueles negócios jurídicos que não 
dependem de pública forma para sua validade.

Já o consentimento é considerado persona-
líssimo. Por exemplo, se a filha (descendente) 
não só concordou como defende a validade da 
concordância, nada pode opor o genro, com 
ela casado. E mais, não há como se confun-
dir tal situação com venda de bens do casal, 
de modo que não há exigência legal sobre in-
tervenção obrigatória do cônjuge neste tipo de 
negócio jurídico.

Não raro existem situações em que o sogro 
pratica negócio jurídico com o genro. Vejam 
que aqui não há venda de ascendente para 
descendente, porém, segundo melhor doutri-
na, a exigência de consentimento se estende a 
esses casos, como bem salienta MARIA HE-
LENA DINIZ:

“A limitação contida no art. 496 não se cinge 
apenas aos descendentes do alienante, mas 
compreende também o cônjuge, uma vez 
que, pelo vinculo da afinidade criado pelo 

casamento, estão ligados aos parentes de seu 
consorte. Em que pese a afinidade se distin-
ga do parentesco em sentido estrito, tam-
bém gera restrições de caráter patrimonial.
Entende-se, assim, que o termo “descen-

dente” abrange o genro e a nora sob pena de 
fraudar-se o preceito legal proibitivo. Ainda, 
pelas novas diretrizes do direito de família, à 
luz da Constituição Federal, pode-se afirmar 
que a vedação do citado artigo atinge também 
o companheiro do descendente, no caso de 
união estável”.

Há ainda a possibilidade de suprimento ju-
dicial de tal anuência, uma vez que a recusa 
caprichosa de algum interessado não é motivo 
que impeça a realização do negócio jurídico 
pretendido.

Por sua vez, não deve o registrador de imó-
veis negar o registro sob alegação de falta de 
consentimento do cônjuge e demais descen-
dentes, isto porque a qualificação registral 
opera sobre dois tipos de dados: os documen-
tos apresentados pelo interessado no registro 
e os assentos existentes em sua serventia, não 
podendo esta análise ser demasiadamente 
ampla. E mais, trata-se aí de nulidade relativa, 
somente podendo ser pronunciada por legíti-
mos interessados.

O prazo de decadência para alegação do 
vício é de dois anos (art. 179, CC), a contar 
da data da conclusão do ato. No caso de ven-

O

“A falta de consentimento 
não gera automaticamente 

a invalidade do ato, que 
será válido e eficaz até 

manifestação judicial em 
contrário”

Segundo o tabelião Bruno Bittencourt, a 
anuência ou autorização deve se dar por 
escritura pública e, sempre que se possa, no 
mesmo instrumento do ato principal
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da de imóvel este prazo se iniciará a partir do 
registro no RGI, que confere publicidade ao 
negócio jurídico. O prazo é decadencial, não 
podendo ser suspenso ou interrompido, mas 
poderá ser declarado de ofício pelo juiz.

Importante ainda observar que a restrição 
constante do artigo 496 não abrange a hipo-
teca feita por ascendente em proveito do des-
cendente, isto porque a hipoteca não é venda 
e, sendo legal, não há como presumi-la simu-
lada ou fraudulenta.

Por fim, a necessidade de consentimento 
se estende a contratos preliminares, como é o 
caso da promessa de compra e venda, vez que 
tem como objetivo garantir um contrato de 

compra e venda futuro. Aliás, exceto quanto 
à forma, o contrato preliminar deve conter to-
dos os requisitos do principal. Este consenti-
mento está ligado à capacidade ou legitimação 
das partes.

Portanto, negócios jurídicos com estas ca-
racterísticas dependem, a princípio, de anuên-
cia de todos os demais descendentes e do côn-
juge do alienante. A forma da anuência deve 
observar a forma do ato principal e, sempre 
que possível, constar do mesmo ato. Fica mais 
uma vez demonstrado o protecionismo patri-
monial do código civil em favor dos herdei-
ros, pondo-se, pois, mais obstáculo contra os 
maus intencionados.

  Art. 1.132, CC 1916 – Os ascendentes não podem vender aos descendentes, sem que os outros descendentes expressamente consintam.
  Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro.
  Art. 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este a der posteriormente.
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Pelo segundo ano seguido, 
Miguel e Helena são os nomes mais 
registrados no Espírito Santo
Dados de 227 unidades de Registro Civil do Estado foram 
compilados para formar o ranking das preferências de 2019

A assessora de comunicação Elaine Viana ficou grávida pela pri-
meira vez em 2018. Casada com o analista de sistemas Thiago 
Pedro da Silva, eles já tinham na cabeça o nome que iam dar à 

filha. A escolha por Helena veio de uma inspiração da televisão, da pro-
fessora de mesmo nome, da novela infantil “Carrossel”.

“A personalidade dela demonstrava muito amor ao próximo e isso 
é algo que toca muito a mim e ao meu esposo. O nome da nossa prin-
cesa tem origem grega e significa a reluzente, a resplandecente. Com 
certeza ela é a luz e o amor que irradia cada dia mais na nossa família”, 
afirma Elaine.

Helena nasceu no dia 29 de março de 2019. Foi registrada no cartório 
de Registro Civil e Tabelionato do distrito de Carapina em Serra-ES, um 
dos cartórios mais populares da região. 
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“O nome da nossa princesa 
tem origem grega e 

significa a reluzente, a 
resplandecente”

Elaine Viana, 
assessora de comunicação e mãe de Helena

“O nome Ana obteve um 
total de 144 registros. 

Porém, por se tratarem de 
nomes compostos, como, 

por exemplo, Ana Maria, não 
seria precisa a informação 
por se tratar de prenome” 

Silvio dos Santos Neto, titular do Cartório
de Carapina, da Comarca de Serra/ES

Segundo a assessora de comunicação Elaine 
Viana, a escolha por Helena veio de uma 
inspiração da televisão, da novela infantil 
‘Carrossel’

“Os nomes mais registrados 
no ano de 2019 foram Arthur, 
Miguel, Enzo, Heitor, Helena, 

Laura e Elisa”

Fabiana Aurich, 
titular do cartório Campo Grande

A equipe do cartório Campo Grande, em Cariacica-ES, registrou diversos nomes diferentes ao longo de 
2019: Arthur, Miguel, Enzo, Heitor, Helena, Laura e Elisa

meira colocação do ranking estadual. O nome 
Miguel, com 319 registros, foi o mais registra-
do da unidade federativa, seguido por Enzo 
Gabriel, com 301 registros, e Helena. 

Já a preferência nacional segue por nomes 
compostos, ocupando as sete primeiras posi-
ções do ranking, com destaque para Enzo Ga-
briel, primeiro colocado, com 16.672 registros, 
João Miguel, na segunda posição, com 15.082, e 
Maria Eduarda, terceira colocada, com 12.063. 

Os nomes compostos desbancaram da lista 
antigas preferências nacionais, que já chega-
ram a ocupar o topo dos mais escolhidos do 
País, como Miguel, líder entre os homens em 
2017 e segundo colocado geral em 2018, agora 
na oitava colocação, assim como Alice, atual-
mente na 10º colocação entre as mulheres, 
mas que já chegou a liderar o ranking femini-
no em 2017 e ser a terceira entre as preferên-
cias do gênero em 2018.

 O levantamento deste ano reuniu dados de 
todos os 7.732 Cartórios de Registro Civil dos 
26 Estados brasileiros e do Distrito Federal, 
que formaram uma base de mais de 2 milhões 
e 518 mil registros realizados até o dia 20 de 
dezembro, e está disponível para toda a socie-
dade através do Portal da Transparência no 
endereço www.registrocivil.org.br. 

CARTÓRIOS DO ES
O cartório de Registro Civil e Tabelionato do 
Distrito de Carapina, Comarca de Serra/ES, 
onde Elaine registrou Helena, mostra bem a 
realidade dos nomes mais registrados no Esta-
do do Espírito Santo.

Assim como Elaine, 283 mães registraram 
suas filhas com o nome de Helena em car-
tórios do Estado do Espírito Santo. Houve 
também quem registrou o filho com nomes 
menos populares, mas que também esteve nos 
rankings dos mais escolhidos em 2019. 

Foi o caso da técnica de enfermagem We-
verlayne Freitas Cabalini. Registrado no Car-
tório Campo Grande, localizado em Caria-
cica-ES, Bernardo foi o 6º nome masculino 
preferido no Espírito Santo, com 209 registros 
em 2019. 

“Decidimos colocar Bernardo por signifi-
car forte como um urso. Por isso o chamamos 
de ursinho e foi até o tema que usamos para 
enfeitar o quartinho dele”, conta Cabalini, que 
escolheu o nome junto com seu esposo, o au-
tônomo Marcus Vinicius Freitas de Oliveira. 

Ao contrário dos demais Estados brasilei-
ros, o Espírito Santo foi uma das quatro uni-
dades onde um nome simples ocupou a pri-

Segundo o titular do cartório, Silvio dos 
Santos Neto, o nome mais registrado na sua 
serventia foi Miguel, com 91 registros, seguido 
por Artur, com 90, e Helena com 65. “O nome 
Ana obteve um total de 144 registros. Porém, 
por se tratarem de nomes compostos, como, 
por exemplo, Ana Maria, não seria precisa a 
informação por se tratar de prenome. Vale 
lembrar que os pais geralmente escolhem os 
nomes de que mais gostam”, declara o titular. 

De acordo com a Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Distrito de Goiabeiras, 
Comarca de Vitória-ES, Paula Cecilia da Luz 
Rodrigues, o nome mais registrado no seu car-
tório também foi Miguel, seguido de Helena. 
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“Creio que a escolha dos pais sempre tem 
um fundamento muito pessoal, mas uma das 
questões mais relevantes e mais apontadas é 
religião, nomes bíblicos e afetividade, nomes 
de pessoas queridas que são repetidas”, infor-
ma Paula Rodrigues. 

No cartório Campo Grande, em Cariacica-
-ES, houve algumas variações nos nomes mais 
registrados. “Os preferidos no ano de 2019 
foram Arthur, Miguel, Enzo, Heitor, Helena, 
Laura e Elisa. Acredito que são nomes muito 
registrados porque são nomes bonitos”, apon-
ta Fabiana Aurich, titular da serventia.

“O nome mais registrado no ano de 2019 
em nossa serventia foi Helena. Muitos pais 
relatam a relação do nome escolhido como 
forma de homenagem a familiares e pessoas 
que tiveram fundamental importância em 
suas vidas. Alguns mencionam o significado 
que o nome escolhido traz”, afirma a Oficial 
e Tabeliã do Cartório do Ibes, em Vila Velha-
-ES, Maria Luiza Moreira Tajra Melo. 

O cartório de Viana (antigo cartório Nas-
cimento), localizado na cidade de mesmo 
nome, teve 26 nomes de Heitor registrados, 

“Muitos pais relatam a 
relação do nome escolhido 

como forma de homenagem 
a familiares e pessoas 

que tiveram fundamental 
importância em suas vidas”

Maria Luiza Moreira Tajra Melo, oficial 
e tabeliã do Cartório do Ibes em Vila Velha-ES

“Creio que a escolha dos pais 
sempre tem um fundamento 
muito pessoal, mas uma das 
questões mais relevantes e 
mais apontadas é religião, 

nomes bíblicos e afetividade”

 Paula Cecilia da Luz Rodrigues, oficial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito 

de Goiabeiras, Comarca de Vitória-ES

além de 22 registros para Helena e 21 para Mi-
guel. “Me parece que a explicação é o fato de 
serem nomes clássicos, simples e que voltaram 
à moda nos últimos tempos”, indica a titular 
Sophie Helene Rodrigues Porto. 

“A tendência atual, abandonando a ideia do 
inusitado e do excêntrico, volta-se agora para 
o clássico, para o tradicional, não obstante a 
sempre existente influência de outros fatores, 
como a questão de nomes eleitos por celebri-
dades”, explica o Tabelião de Notas e Oficial de 
Registro Civil da Sede/Itacibá, em Cariacica/ 
ES, Milson Fernandes Paulin. 

Para o presidente do Sindicato dos Notários 
e Registradores do Estado do Espírito Santo 
(Sinoreg-ES), Márcio Valory Silveira, a esco-
lha do nome de um filho nunca é uma tarefa 
fácil. “Quanto aos nomes mais escolhidos no 
ano de 2019, creio que tudo depende de uma 
série de fatores. Nós nos apegamos a algo que 
está em alta, quando gera a chamada moda. 
Ademais, muitos decidem com base no sig-
nificado do nome, que pode conter aspectos 
religiosos, entre outros pontos”, destaca o pre-
sidente do Sinoreg-ES.    

De acordo com a Oficial de Registro Civil do 
Distrito de Goiabeiras, Paula Cecilia, o nome 
mais registrado no seu cartório também foi 
Miguel, seguido de Helena

Segundo a Oficial e Tabeliã do Cartório do Ibes 
em Vila Velha-ES, Maria Melo, o nome mais 
registrado no ano de 2019 em sua serventia foi 
Helena

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
Publicado em 2018 e mantido pela Arpen-

-Brasil (Associação Nacional dos Registrado-
res de Pessoas Naturais), o Portal da Trans-
parência do Registro Civil é um site de livre 
acesso, desenvolvido para disponibilizar ao 
cidadão informações e dados estatísticos so-
bre nascimentos, casamentos e óbitos, entre 
outros conteúdos relacionados.

Para o Tabelião Milson Fernandes Paulin, a 
Arpen-Brasil exerce importante papel de pro-
mover publicidade, autenticidade, segurança e 
eficácia a todos os atos jurígenos e jurídicos.

“Contando com mais de 125 milhões de 
registros, o Portal da Transparência vem ago-
ra possibilitar a segmentação da busca nacio-
nal de nomes, por Estados, Regiões e Muni-
cípios. Outro serviço colocado à disposição é 
a busca de óbitos de Pessoas Desaparecidas. 
O objetivo é não outro senão a promoção de 
estudos estatísticos, servindo-se como fer-
ramenta (estatal ou privada) voltada a ações 
pontuais e sempre engendradas à preserva-
ção do princípio da dignidade da pessoa hu-
mana”, relata Paulin.

“Decidimos colocar Bernardo 
por significar forte como um 
urso. Por isso o chamamos 
de ursinho e foi até o tema 
que usamos para enfeitar o 

quartinho dele”

Weverlayne Freitas Cabalini, 
técnica de enfermagem e mãe de Bernardo 

A técnica de enfermagem Weverlayne Freitas 
Cabalini escolheu o nome de Bernardo para o 
seu filho, o 6º nome masculino mais registrado 
no Espírito Santo em 2019
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10 nomes mais frequentes 
no Brasil
Enzo Gabriel 16.672
João Miguel 15.082
Maria Eduarda 12.063
Pedro Henrique 11.103
Maria Clara 10.751
Maria Cecília 9.570
Maria Julia 9.448
Miguel 9.436
Maria Luiza 9.132
Arthur 9.132

“Muitos decidem com base 
no significado do nome, 

que pode conter aspectos 
religiosos, entre outros 

pontos”

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“A tendência atual, 
abandonando a ideia do 

inusitado e do excêntrico, 
volta-se agora para o 

clássico, para o tradicional” 

Milson Fernandes Paulin, 
tabelião de Notas e oficial de Registro Civil 

da Sede/Itacibá, em Cariacica/ES

“Me parece que a explicação 
para a escolha desses 

nomes é o fato de serem 
nomes clássicos, simples 
e que voltaram à moda 

nos últimos tempos” 

Sophie Helene Rodrigues Porto, 
titular do Cartório Viana

A oficial Sophie Helene Rodrigues Porto, do 
cartório de Viana, conta que foram registrados 
26 nomes de crianças como Heitor, além de 22 
registros para Helena

Para o oficial Milson Fernandes Paulin, 
a ArpenBrasil exerce importante papel 
de promover publicidade, autenticidade, 
segurança e eficácia aos atos jurídicos 

Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, 
a escolha do nome de um filho nunca é uma 
tarefa fácil: “muitos decidem com base no 
significado do nome”

10 nomes mais frequentes 
no Espírito Santo
Miguel 319
Enzo Gabriel 301
Helena 283
Heitor 278
Joao Miguel 274
Arthur 253
Laura 248
Bernardo 209
Alice 209
Pedro Henrique 205

Ranking estadual de nomes mais registrados no Espírito Santo

Ranking nacional de nomes mais registrados

10 nomes masculinos mais 
frequentes no Espírito Santo
Miguel 319
Enzo Gabriel 301
Heitor 278
João Miguel 274
Arthur 253
Bernardo 209
Pedro Henrique 205
Davi 186
Lorenzo 186
Gabriel 167

10 nomes femininos mais 
frequentes no Espírito Santo
Helena 283
Laura 248
Alice 209
Maria Eduarda 193
Ana Julia 182
Ana Clara 180
Valentina 167
Maria Luiza 151
Maria Vitoria 148
Maria Julia 144

10 nomes masculinos 
mais frequentes 
Enzo Gabriel 16.672
João Miguel 15.082
Pedro Henrique 11.103
Miguel 9.436
Arthur 8.525
João Pedro 8.372
Heitor 6.829
João Lucas 6.557
Davi Lucas 6.543
Davi Lucca 6.010

10 nomes femininos 
mais frequentes
Maria Eduarda 12.063
Maria Clara 10.751
Maria Cecília 9.570
Maria Julia 9.448
Maria Luiza 9.132
Ana Clara 8.452
Maria Alice 8.388
Ana Julia 8.232
Helena 7.765
Alice 6.660

 Para a Oficial Paula Cecilia da Luz Rodri-
gues, o Portal da Transparência do Registro 
Civil é de grande valia, já que presta diversos 
outros serviços à população, sendo alimentado 
por todos os oficiais de registro civil do Brasil. 

“Através da Central Nacional de Regis-
tro Civil se dá publicidade aos nomes mais 
comuns para determinado período e lugar, 
fornecendo informações a nível nacional de 
nascimentos, casamentos e óbitos, buscando 
facilitar o acesso à cidadania dos brasileiros”, 
comenta a Oficial. 

Já a Oficial Maria Luiza Tajra Melo diz 
que não se pode deixar de reconhecer a vi-
tal importância dos cartórios para o desen-
volvimento e para a segurança dos atos civis. 
“Somos acompanhados por eles desde o nas-
cimento até a morte, passando pela eman-
cipação, se houver, aquisição do primeiro 
carro, casa, casamento, divórcio, partilha, 
doação, inventário. Por isso, a divulgação 
de tais dados traz fundamental importância 
para que os nossos clientes tenham acesso e 
informação de serviços, de forma segura e 
prática”, conclui a Oficial.
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