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Aos notários e registradores do 
Espírito Santo

EDITORIAL 

Marcio Valory
Presidente em exercício do Sinoreg-ESPresidente em exercício do Sinoreg-ES

 Foi com seu carisma, sua vontade e determinação que “NOSSO SINDICATO”, inclusive nossa 
sede, se tornou o que é. Lógico que teve apoio de toda classe, mas ele, JEFERSON MIRANDA, 
será sempre, para nós, o presidente de honra.

Dando seguimento ao trabalho inicial daqueles que fundaram a ARPEN, em 1998, e com a adesão 
das lideranças da Grande Vitória, que apoiaram a idéia, houve a transformação em sindicato, 
após sucessivas reuniões.

O sindicato é uma associação como outras, com um presidente, podendo, um sobressair mais 
que o outro, mas a sua função é apoiar e contribuir com o desenvolvimento da classe. Com isso, 
ressalto a importância também do nosso saudoso presidente Orlando José Morandi Júnior, a 
frente do SINOREG-ES por dois mandatos consecutivos.

O mais importante neste momento de nosso Sindicato é permanecermos UNIDOS, para podermos 
fortalecer a classe, lutar por nossos interesses, ainda, com a organização de cursos, palestras 
visando nossa capacitação e evolução profi ssional, tudo na busca de um bem comum: presteza, 
efi ciência e qualidade no atendimento aos usuários. 

Contamos também com a boa vontade, experiência e sabedoria do Sr. Hugo Ronconi, que dirige 
o SINOREG-ES com maestria, bem como de todo corpo de funcionários, que exercem suas 
funções com amor e competência, como bons profi ssionais que são.

Neste ano de 2012, tentarei seguir com responsabilidade a minha função de presidente do 
SINOREG-ES, assumida em razão do afastamento do presidente JEFERSON MIRANDA, que, 
não retornará à sua função por motivo de saúde e de outras responsabilidades então assumidas. 
Assumi este compromisso com a categoria, honrarei com minhas funções, fazendo o melhor que 
puder em busca de nossos interesses.

Todos nós juntos, registraremos a história do SINOREG-ES e assistiremos seu crescimento.

Boa Leitura!!!
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CARTÓRIO  destaque

Capacitação da equipe e informatização

Fundado na data de 
12/05/1949, o Cartório do 
2º Ofício – Tabelionato de 
Linhares (Cartório Reis) 

possui uma sede ampla, com atendi-
mento em guichês através de senhas 
e também atendimento preferencial 
para as pessoas portadoras de defi -
ciência, idosos com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, ges-
tantes, lactantes, pessoas acompa-
nhadas por crianças de colo e para 
Empresas Mensalistas. O Cartório 
Reis encontra-se totalmente infor-
matizado e possui atendimento per-
sonalizado para a lavratura de Es-
crituras e Procurações. A serventia 
conta com uma equipe de 08 (oito) 
pessoas, que procuram sempre aten-
der cada vez melhor a população, 
proporcionando agilidade e compe-
tência.  Ao assumir a Serventia no 
ano de 2010, o Tabelião titular in-
formatizou 100% o Cartório, o que 
deu segurança e celeridade no aten-

Ao assumir a Serventia no ano de 2010, o Tabelião titular 
informatizou 100% o Cartório, o que dá segurança e celeridade no 
atendimento ao cidadão que necessita dos serviços notariais. 

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE LINHARES 
CARTÓRIO REIS

dimento ao cidadão que necessita 
dos serviços notariais. A Serventia 
tem como atribuições: a) autentica-
ções; b) reconhecimento de fi rmas; 
c) procurações; d) separações e di-
vórcios; e) inventários e partilha; f) 
escrituras de compra e venda e doa-
ção; g) contratos e outros.
 O atual tabelião titular – Rodrigo 
Reis Cyrino – assumiu o Cartório 
através de Concurso Público por 
meio do Ato nº 3297/2009,  possui 
graduação em Direito, pós-gradua-
ção em Direito Civil e Direito Pú-
blico e Mestrado na área de Direito, 
Estado e Cidadania, e já pertenceu 
aos quadros da OAB como advo-
gado, tendo trabalhado também no 

Poder Judiciário Federal também 
através de concurso público. Pro-
fessor da disciplina de Direito Ci-
vil – Parte Geral, em Curso para 
Concursos, sendo também associa-
do dos Institutos: a) ANOREG-BR 
(Associação dos Notários e Regis-
tradores do Brasil); b) ANOREG-
-ES (Associação dos Notários e 
Registradores do Estado do Espírito 
Santo); c) SINOREG-ES (Sindica-
to dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo); d) Co-
légio Notarial do Brasil. A Tabeliã 
Substituta Legal – Elenice da Penha 
Vulpi Reis – possui graduação em 
Serviço Social e pós-graduação em 
Políticas Públicas pela Faculda-
de Metodista do Espírito Santo. O 
Escrevente Substituto – Fabrício 
de Victa Reis – possui graduação 
em Administração e pós-graduação 
pelo IBMEC na área de Gestão Em-
presarial.

 O jovem Tabelião disse 
que a atividade notarial 
e registral é muito 
gratifi cante, mas exige  
estudo e dedicação 
constantes, porque o 
cidadão merece ser bem 
atendido e esclarecido de 
todos os seus direitos  da 
melhor forma possível. O 
processo de capacitação 
dos funcionários e a 
informatização completa 
de todo o Cartório é essencial para 
atingir tal fi nalidade. A sociedade  
atual exige de nós procedimentos 

“
”

Sempre atender cada 
vez melhor a população, 
proporcionando agilidade 

e competência.

céleres e serviços notariais de 
qualidade, mas que ao mesmo tempo 
tragam segurança jurídica e estejam 
conforme as leis. Esse é o grande 

desafi o diário de nós 
notários e registradores. 
Nosso Cartório participou 
do Prêmio de Qualidade 
Total da AnoregBR – 
PQTA – 2011, onde foi 
feita uma auditoria em 
nossa estrutura e no 
atendimento aos clientes, 
e conseguimos ser 
premiados na cidade de 
Brasília, o que muito nos 
alegrou, porque nossa 

vontade sempre foi a de implementar 
todas as normas de qualidade na 
prestação dos serviços. 

céleres e serviços notariais de 
Equipe do Cartório Reis
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CARTÓRIO  destaque

Cartório Reis participou do Prêmio de Qualidade Total

PQTA - Prêmio de Qualidade Total Anoreg-BR

Responsabilidade socioambiental

No ano de 2011, o Cartório Reis 
participou do Prêmio de Qualidade 
Total da Anoreg do Brasil – PQTA 
2011 e recebeu o Prêmio de Quali-
dade Total Anoreg-BR, Ciclo 2011 
(PQTA), na categoria bronze. A 
premiação foi anunciada no dia 07 
de dezembro, no Centro de Con-
venções do Hotel Naoum Plaza, 
em Brasília/DF, evento que contou 

com a participação do Ministro da 
Justiça – Dr. José Eduardo Martins 
Cardozo – e ainda com o Presidente 
da Anoreg-BR – Dr. Rogério Por-
tugal Bacellar. A avaliação foi fei-
ta por meio de auditorias indepen-
dentes, composta de profi ssionais 
credenciados por organismos de 
certifi cação(Non-corporate mem-
ber American Society for Quality 

Ficha técnica
Cartório Reis - 2º Ofício Tabelionato de Linhares
Titular: Rodrigo Reis Cyrino
Ofi cial substituto: Elenice da Penha Vulpi Reis
Data da fundação: 12/05/1949
Endereço: Avenida João Felipe Calmon, nº 735,  
Centro - Linhares-ES, CEP: 29.900-010.
Telefone: (27) 3264-4653
                 (27) 3264-1471
E-mail: cartorioreis@cartorioreis.com.br
              cartorioreis@gmail.com
Site: www.cartorioreis.com.br

# 0038289 – 1993, IRCA – Reino 
Unido – #A011734 – 1995, TÜV 
AKADEMIE Köln – Alemanha – 
TÜV CERT #99139 – 1999, Non-
-corporate member – Associate do 
The Institute of Quality Assurance - 
# 05032619 – 2002) e foram basea-
das em critérios objetivos de requi-
sitos da gestão do serviço notarial e 
de registro. 

 O PQTA – Prêmio de Qualidade 
Total ANOREG, é um evento que  
pretende mobilizar todos os creden-
ciados com o propósito de melhorar 
o desempenho organizacional dos 

serviços notariais, sob a forma de 
premiação daqueles que demonstra-
rem esforços efetivos, direcionados 
ao bom desempenho de sua gestão, 
cujas ações resultem em racionali-

dade de seus processos, aprimora-
mento dos níveis de qualidade e pro-
dutividade, focando principalmente 
na maior satisfação dos clientes, da 
sociedade e de seus funcionários.

Além disso, o Car-
tório se preocupa com 
sua responsabilidade so-
cioambiental, lançando 
campanhas de ajuda a 
orfanatos e asilos, bem 
como com a implemen-
tação da economia de 
papel e a utilização de 
materiais reciclados. 
São utilizados na im-
pressão de documentos 

da serventia papéis fabricados com 
100% de celulose de eucalipto pro-
veniente de florestas plantadas e 
sustentáveis (renovadas) e os for-
mulários são impressos em papel 
100% reciclado utilizando tinta à 
base de água. Nos trabalhos da Ser-
ventia são realizados trabalhos para 
o reaproveitamento de papéis inuti-
lizados para a confecção de blocos 
de rascunho, blocos de recados e 
etc.
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ARTIGO 

Bem de família 

O bem de família é um instituto de 
proteção de parte do patrimônio considerado 
indispensável a uma vida digna do ser 
humano. O homem, desde os primórdios, 
acumula patrimônio, bens materiais para 
sua sobrevivência. Desta forma era com os 
materiais de caça dos nossos ancestrais, 
cavernas povoadas por determinados 
grupos, e assim por diante. Atualmente não 
é diferente, resguardada as proporções.

Um pouquinho de história...

Intimamente ligado ao direito à moradia e 
ao princípio do mínimo existencial, corolário 
do princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana, o bem de família tem como 
fonte histórica o Homestead Act, do Texas-
EUA, datado de 1839.

O atual estado americano, logo após 
conquistar sua independência do México, 
porém antes de se incorporar aos Estados 
Unidos, era pouco habitado e com vasta 
extensão de terras produtivas e férteis. Dada 
as características geográfi cas, milhares de 
americanos e europeus migraram para o 
então denominado Big Country. 

Com a economia aquecida pela agricultura 
e pecuária e a constante necessidade de 
investimentos, ricas instituições fi nanceiras 
europeias, principalmente inglesas, viram na 
República do Texas oportunidade de bons e 
lucrativos negócios. 

Foi então que em 1837 um grande 
banco nova-iorquino quebrou, fazendo 
com que os preços dos produtos agrícolas 
despencassem. Sem possibilidades de 
pagamento das dívidas, os agricultores e 
pecuaristas começaram a ser executados 

É um instituto de proteção de parte do patrimônio considerado 
indispensável a uma vida digna do ser humano.

pelas instituições fi nanceiras, perdendo 
tudo, inclusive suas terras e casas.

Em consequência das execuções e 
perdas de suas moradias, grande parte da 
população texana começou a voltar para 
suas terras natais em busca de novas 
oportunidades. O governo, então, publicou 
o Homestead Act, o qual não permitia 
aos credores, principalmente bancos, 
penhorarem ou leiloarem as residências dos 
devedores, tudo como forma de incentivo 
para que lá fi cassem e reconstruíssem suas 
vidas.

Clóvis Bevilaqua enxergou a grandeza 
da função social do instituto americano e 
logo tratou de implantá-lo no ordenamento 
jurídico brasileiro, previsto nos artigos 70 a 
73, do Código Civil de 1916. Pautado em 
alterações substanciais, o atual Código Civil 
trouxe à baila a regulamentação do bem de 
família voluntário, disposto nos artigos 1.711 
a 1.722, e a Lei 8.009/90 instituiu o bem de 
família legal.

Instituição e procedimentos

O bem de família voluntário é aquele 
instituído por ato de vontade do casal, da 
entidade familiar ou até mesmo de terceiro, 
mediante registro no cartório de imóveis. 
Está previsto no artigo 1.711 do Código Civil 
e, com o fi to de evitar fraudes, o legislador 
estabeleceu valor máximo para fi xação, ou 
seja, o bem de família voluntário não poderá 
ultrapassar o limite de 1/3 do patrimônio 
líquido dos seus instituidores. Esta regra não 
existia no Código de 1916.

Sua instituição se dá por escritura pública 
ou testamento, devendo ser registrado 

Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência - Sinoreg-ES
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ARTIGO 

no cartório de registro de imóveis da 
circunscrição do imóvel. O registro deverá 
ser feito no Livro 2 (na matrícula do imóvel) e 
no Livro 3, conforme determinam os artigos 
167, I, 1, combinado com artigo 263, ambos 
da Lei 6.015/73. Caso seja instituído por 
testamento, o bem de família será registrado 
com a apresentação do formal de partilha.

Vale lembrar que as regras contidas na Lei 
6.015/73 coexistem com as determinações 
do Código Civil de 2002, logo, as publicações 
de que trata o artigo 261 da LRP deverão 
ser procedidas assim como determina o 
dispositivo mencionado. Desta forma, não 
havendo qualquer exigência ou sendo 
ela sanada, ou eventual dúvida julgada 
improcedente, o ofi cial elaborará o edital 
a ser publicado, observadas as exigência 
do artigo 262 da LRP. Publicado o edital e 
havendo prejudicados, estes deverão se 
manifestar no prazo de trinta dias.

A instituição do bem de família voluntário 
acarreta dois efeitos fundamentais: a 
impenhorabilidade (artigo 1.715) e a 
inalienabilidade (artigo 1.717). Impende 
destacar que, tanto uma quanto outro, não 
são absolutos.

Para fi ns de proteção deste instituto, deve-
se considerar todas as formas de família, 
dentre elas a unipessoal1, monoparental e, 
segundo melhor doutrina, após julgamento 
da ADI 4277 pelo STF, a família homoafetiva. 

Já o bem de família legal tem previsão 
na Lei 8.009/90, que em respeito ao direito 
constitucional à moradia e a própria noção 
de patrimônio mínimo, determina uma 
impenhorabilidade legal e involuntária do 
imóvel residencial, independentemente de 
inscrição em cartório.

A própria Lei traz o conceito do instituto 
em seu artigo 1°: “O imóvel residencial 

1  STJ -  Súm. 364: “O conceito de impenhora-
bilidade e bem de família abrange também o imóvel 
pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”.

próprio do casal, ou da entidade familiar, 
é impenhorável e não responderá por 
qualquer tipo de dívida civil, comercial, 
fi scal, previdenciária ou de outra natureza, 
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou 
fi lhos que sejam seus proprietários e nele 
residam, salvo nas hipóteses previstas nesta 
lei”.

No corpo da lei (art. 3º) são estabelecidas 
exceções de impenhorabilidade dos bens de 
família. Dentre estas hipóteses, reputam-
se de maior importância aquelas em que 
a dívida executada seja proveniente de 
garantias feitas sobre os próprios imóveis, 
como a hipoteca e, principalmente, os 
débitos condominiais, impostos, como IPTU 
e ITR e créditos de trabalhadores da própria 
residência (excluídos os trabalhadores 
eventuais, como pintor, eletricista e etc (STJ 
-RESP 644733/SC)).

Hipoteca e o bem de família

É pacífi co o entendimento de que o bem 
de família poderá ser levado a registro mesmo 
que o imóvel já tenha em sua matrícula um 
registro de hipoteca. Os dois institutos podem 
coexistir, observado a máxima “prior tempore, 
potior jure” (primeiro no tempo, melhor no 
direito), ligado ao princípio da prioridade, o 
que signifi ca dizer que, hipotecado o imóvel 
antes da instituição do bem de família, ele 
poderá, posteriormente, ser executado pela 
dívida hipotecária.

Em sentido inverso, a jurisprudência 
também já entendeu que é possível o registro 
da hipoteca em imóvel já instituído como 
bem de família: “a lei é clara, permitindo ser 
alienado e, portanto, hipotecado o bem de 
família, com o assentimento dos interessados 
e de seus representantes legais (...)” (RT 
82/276).
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Alienação

O bem de família poderá ser alienado por 
ambos os cônjuges, conforme o caso, e com 
o consentimento de todos os interessados, 
sempre após a oitiva do Ministério Público, 
que funciona como fi scal da lei, como 
parte da proteção constitucional da família, 
prevista no artigo 226 da Carta Política.

Cancelamento ou extinção

Ao contrário do que ocorre com a 
alienação, o cancelamento do bem de 
família dependerá sempre de ordem judicial. 
Também pode, por pedido feito por todos os 
herdeiros, ser cancelado o bem de família 
instituído por testamento, tal questão poderá 
ser, inclusive, decidida pelo juiz dentro do 
inventário.

Por fi m, extingue-se o bem de família 
com a morte de ambos os cônjuges ou 
companheiros e com a maioridade dos 
fi lhos, desde que não sujeitos à curatela. 
Vale lembrar que a dissolução da sociedade 
conjugal não extingue o bem de família, 
ainda que o casal não tenha fi lhos.

Outros regramentos e entendimentos

Para melhor utilização das garantias 
do instituto não basta a simples leitura da 
legislação. Em diversos precedentes, o 
STJ e alguns tribunais estaduais decidiram 
sobre minúcias da aplicabilidade da lei. 
Enumeramos a seguir alguns entendimentos, 
inclusive sumulados, vejamos:

• STJ – Súm. 49 - A vaga de 
garagem que possui uma matrícula 
própria no registro de imóveis não 
constitui bem de família para efeito de 
penhora.

• STJ - Súm. 205 - a lei 8.009/90 
aplica-se à penhora realizada antes de 
sua vigência.

• Se houver dois imóveis 
residenciais e que a família 
alternadamente viva, nos termos do 
artigo 5º, da Lei 8.009, a proteção legal 
recai no de menor valor, salvo se o 
imóvel mais valioso houver sido inscrito 
como bem de família voluntário.

• O STJ, em mais de 
uma oportunidade, admitiu o 
desmembramento de um imóvel (bem 
de família legal) para efeito de penhora 
(RESP 968907/RS).

• Em recente decisão, o TRT 
mineiro determinou a penhora de bem 
família considerado suntuoso para 
pagamento de dívida trabalhista, sob o 
argumento de que “[...]a Lei 8.009/90 não 
poderia ser utilizada como escudo para 
o devedor se eximir de sua obrigação 
de pagar crédito do trabalhador, de 
natureza alimentar, pois, conforme 
apurado pelo ofi cial de justiça, o imóvel 
penhorado é suntuoso, está localizado 
em área nobre de Contagem, contém 
diversas benfeitorias e está avaliado em 
R$ 650.000,00 [...]”. (Processo 0054900-
21.2006.5.03.0031 AIRR).

• O artigo 2º, da Lei 8.009 exclui 
da sua proteção veículo de transporte, 
obras de arte e adornos suntuosos. A 
jurisprudência já decidiu, quanto aos 
bens móveis protegidos: computador, a 
televisão, o ar condicionado e até mesmo 
um teclado musical (RESP 218882/SP).

• O STJ já fi rmou entendimento, 
em mais de uma oportunidade, que a 
renda proveniente do imóvel residencial 
locado é protegido pelas normas do bem 
de família (AGRG RESP. 975858/SP).

ARTIGO 
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- Instituição: Escritura pública ou testamento
- Pode ser instituído por terceiro, mediante doação 
ou testamento
- Registro nos livros 2 e 3 do Serviço de Registro 
de Imóveis
- Objeto: prédio residencial e valores mobiliários
- Limite: não pode ultrapassar 1/3 do patrimônio 
líquido
- Pode ser alienado com anuência de todos e 
autorização do MP
- Para extinção do bem de família é necessária 
ordem judicial
- Não isenção de tributos referentes ao imóvel e 
taxa condominial

BEM DE FAMÍLIA

- Título: Escritura pública de instituição, de 
doação ou formal de partilha
- É possível o registro ainda que haja registro 
anterior de hipoteca
- Procedimento: prenotação, qualifi cação, 
publicação do edital e registro
- Havendo impugnação, é cancelada a 
prenotação
- Cancelamento do registro: ordem judicial

REGISTRO

Quadro sinóptico2

Bibliografia:
CENEVIVA, Walter. Lei do registros públicos 
comentada – 19. ed. – São Paulo : Saraiva, 
2009.
GLAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA 
FILHO,Rodolfo. Novo curso de direito civil – 
direito de família. Saraiva : 2011
LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos. 
Teoria e Prática. – 2. ed. – Rio de Janeiro : 
Forense ; São Paulo : Método, 2011.

2  Fonte: Luiz Guilherme Loureiro – Registros 
Públicos : Teoria e Práti ca – 2011. p. 307.

ARTIGO 

CURIOSIDADES 
Competência quanto aos Bens: Território Nacional
Um detalhe simples que muitas vezes leva à confusão 
é que somente se pode levar a inventário bens situados 
em território nacional (art. 89, inciso II, do Código de 
Processo Civil). Se a pessoa falece no Brasil, tinha 
bens no país, mas também deixa bens, por exemplo, 
em Portugal, tem de ser abertos dois inventários, um no 
Brasil e outro em Portugal. Isso acontece porque nossa 
competência é delimitada por questões de soberania 
nacional.

Fonte: MIRANDA, Jeferson. Manual Prático do 
Tabelião de Notas. Espírito Santo, 2007.

Princípio da Prioridade
De acordo com o princípio da prioridade, se o titular 
do domínio vender o mesmo imóvel para “A” e 
depois para “B”, será proprietário do bem não aquele 
que obteve a lavratura da escritura de compra e 
venda precedentemente, mas aquele que protocolar 
o seu título no Registro em primeiro lugar. Caso “B” 
protocole previamente seu título, ainda que lavrado em 
época posterior à de “A”, ele se tornará proprietário. 
Este último não adquirirá a propriedade e tão somente 
poderá exigir do vendedor a restituição do preço e 
indenização por perdas e danos (sem prejuízo da 
confi guração de ilícito penal).

Imparcialidade do Notário
Como profi ssional jurídico imparcial, o notário não 
interfere na vontade das partes, mas apenas capta a 
vontade exteriorizada em sua presença, dando-lhe forma 
jurídica, isto é, garantindo a observância dos requisitos 
legais e, consequentemente, a validade e efi cácia do 
ato ou negócio jurídico que a consubstancia. Embora 
não possa interferir na vontade das partes, ele tem o 
dever de aconselhar, de emprestar seu conhecimento 
jurídico para tornar efetiva e válida a fi nalidade visada 
pelos contratantes, agindo, portanto, também como 
consultor e não como mero redator de instrumentos ou 
documentos.

Fonte: LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros 
Públicos. Teoria e Prática. – 2. ed. – Rio de Janeiro : 
Forense ; São Paulo : Método, 2011.
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ATOS OFICIAIS  orientaçõesATOS OFICIAIS  Prestação de contas

FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN

DEMONSTRATIVO – MÊS DE JANEIRO DE 2012
 

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

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 578.122,53

Saldo em caixa mês anterior 213.663,97

Resgate aplicação CDB em 31/01/2012 - Ressarcimento despesas 
Registro Civil 3.667,47

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 795.453,97

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 353.359,40

2 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.562,45

2.1 - 2% referente depósito entre 20/12 a 30/12 139,44

3 - Repasse à AMAGES 11.562,45

3.1 - 2% referente depósito entre 20/12 a 30/12 139,44

4 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 001/2012 3.667,47

5 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 208,00

6 - Devolução FARPEN recolhido a maior 2.221,22

SALDO LÍQUIDO 412.594,10

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 57.812,25

C.a - 10% referente depósito entre 20/12 a 30/12 697,21

SALDO 354.084,64

Recebimentos entre 20/01 a 31/01 13.346,36

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 367.431,00

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, 
foi depositada a importância de R$ 58.509,46 (cinquenta e oito mil, quinhentos e nove reais e  
quarenta e seis centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 02 de fevereiro de 2012 .

 Hugo Antônio Ronconi          Marcio Valory Silveira
            1º Tesoureiro                   Presidente em exercício
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ATOS OFICIAIS  orientações

Ilegitimidade da Municipalidade para exercer a fi scalização de atividade notarial – Atribuição do Poder 
Judiciário – Ato praticado com base em lei municipal de duvidosa constitucionalidade – Recurso 
improvido. (TJSP – Apelação Cível)

1. Preliminares – Ilegitimidades ativa e passiva ad causam – Inocorrência – 2. Mandado de segurança – 
Ilegitimidade da Municipalidade de Tatuí/SP para exercer a fi scalização de atividade notarial – Atribuição 
do Poder Judiciário, nos termos do art. 236, § 1.º, da CF e Lei n.º 8.935/94 – Ato praticado com base 
em lei municipal de duvidosa constitucionalidade – Impetrante que, ademais, encontra-se quite com suas 
obrigações fi scais – Recurso improvido. (Nota da Redação INR: ementa ofi cial)

EMENTA

1. Preliminares – Ilegitimidades ativa e passiva ad causam – Inocorrência. 2. Mandado de Segurança – 
Ilegitimidade da Municipalidade de Tatuí/SP para exercer a fi scalização de atividade notarial – Atribuição 
do Poder Judiciário, nos termos do art. 236, § 1.º, da CF e Lei n.º 8.935/94 – Ato praticado com base 
em lei municipal de duvidosa constitucionalidade – Impetrante que, ademais, encontra-se quite com suas 
obrigações fi scais – Recurso improvido. (TJSP – Apelação Cível nº 9156363-47.2009.8.26.0000 – Tatuí – 
2ª Câmara de Direito Público – Rel. Des. Alves Bevilacqua – DJ 30.11.2011)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 9156363-47.2009.8.26.0000, da Comarca de 
Tatuí, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI sendo apelados LUIZ CARLOS ARONCHI e 
SEGUNDO CARTORIO DE NOTAS DE TATUI.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão: «Negaram provimento ao recurso. V. U.», de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ALVES BEVILACQUA (Presidente), SAMUEL 
JÚNIOR E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 22 de novembro de 2011.
ALVES BEVILACQUA – Relator.

RELATÓRIO E VOTO

Vistos etc.
1. A matéria preliminar deve ser rejeitada.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, porquanto foi direcionado omandamus à Prefeitura 
Municipal de Tatuí, na pessoa de seu representante legal (cf. inicial às fl s.2), que em suas informações (fl s. 
118 e seguintes) acabou por encampar o ato.
O mesmo se diga da alegada falta de legitimidade ativa, pois o ato coator se dirigiu àpessoa física, titular de 
delegação notarial (fl s. 15/16). Ademais, a segurança foi impetrada, cai por terra a alegação da apelante de 
que deveria ser a pessoa por si e representando o 2.º Cartório de Notas de Tatuí.
2. Quanto ao mérito, não pode a Municipalidade de Tatuí, a pretexto de fazer cumprir lei municipal de 
duvidosa constitucionalidade (fl s. 64), exigir de ofi cial delegado de serventia notarial a apresentação de livro 
diário e/ou outros documentos comprobatórios do seu faturamento (fl s. 15/16), porquanto tal incumbência, a 
teor do disposto no art. 236, § 1.º, da CF e Lei n.º 8.935/94, art. 37, se insere no rol de atribuições do Poder 
Judiciário, ainda mais em se tratando de contribuinte de ISSQN em valor fi xo, quite com suas obrigações 
fi scais, incidentes sobre o preço do serviço, donde o acerto com que se houve o Juízo de primeiro grau ao 
conceder o writ.
3. Assim sendo, nega-se provimento ao recurso.

ALVES BEVILACQUA – Des. Relator. 
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ORIENTAÇÕES  STJ

 As batalhas judiciais após a perda do familiar

Ainda sob o efeito da dor de perder um parente, muitas famílias precisam enfrentar uma batalha judicial para dispor dos bens deixados 
pela pessoa falecida. Ao longo de 2011, a disputa por herança foi tema recorrente no Superior Tribunal de Justiça, principalmente 
na Terceira e Quarta Turma, especializadas em direito privado. 
De acordo com as regras do direito das sucessões, expressas no Livro V do Código Civil (CC) de 2002, quando uma pessoa morre 
sem deixar testamento, a herança é transmitida aos herdeiros legítimos. Os artigos 1.845 e 1.846 estabelecem que são herdeiros 
necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Pertence a essas pessoas, de forma obrigatória, metade dos bens da 
herança. Ou seja, havendo herdeiros necessários, a pessoa só pode doar a outros herdeiros metade do seu patrimônio. 
Outro dispositivo que merece destaque é o artigo 1.790, que trata da companheira ou companheiro em união estável. Essa pessoa 
participa da sucessão do outro. Se houver fi lhos em comum do casal, o que sobrevive terá direito a uma cota equivalente à que 
for atribuída ao fi lho por lei. Se os fi lhos forem apenas do autor da herança, o companheiro terá metade do que couber a cada 
descendente. Caso a concorrência seja com outros parentes sucessíveis, o direito será a um terço da herança; e na ausência desses 
parentes, o companheiro fi cará com a totalidade dos bens. 

Herdeiros colaterais 

Em outubro de 2011, a Terceira Turma julgou a destinação de herança cuja autora não tinha descendente, ascendente nem cônjuge. O 
artigo 1.839 determina que nessas hipóteses, os herdeiros serão os colaterais até quarto grau. No caso, os irmãos da falecida também 
já estavam mortos. 
A herança fi cou, então, para os sobrinhos, colaterais de terceiro grau, que apresentaram um plano de partilha amigável e incluíram 
uma sobrinha-neta, fi lha de um sobrinho já falecido. Com base no artigo 1.613 do CC de 1916, segundo o qual os colaterais 
mais próximos excluem os mais remotos, o juiz de primeiro grau excluiu a sobrinha-neta da partilha. No CC de 2002, a regra foi 
reproduzida no artigo 1.840. 
A decisão foi mantida em segundo grau, o que motivou recurso da excluída ao STJ. Alegou que era herdeira por representação de 
seu pai, que, se fosse vivo, participaria da herança. Ela invocou a ressalva do artigo 1.613, que concede direito de representação aos 
fi lhos de irmão do autor da herança. 
O recurso foi negado. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que, por expressa disposição legal, o direito de representação 
na sucessão colateral está limitado aos fi lhos dos irmãos, não se estendendo aos sobrinhos-netos (REsp 1.064.363). 
De acordo com o artigo 1.844, na falta de parente sucessível ou renúncia à herança, ela fi cará nos cofres do município onde estiver. 
Caso esteja em território federal, fi cará com a União. 

União estável 

A Quarta Turma deu provimento a recurso especial para excluir irmão de mulher falecida do inventário como herdeiro. O autor do 
recurso é o companheiro da autora da herança, que alegou ter convivido em união estável com a falecida por mais de 20 anos, tendo 
construído com ela patrimônio comum. 
A justiça do Rio de Janeiro considerou que não existia documento capaz de comprovar a relação familiar entre o recorrente e a 
falecida. Por isso, deferiu a habilitação do irmão, parente colateral, como herdeiro. A mulher não deixou descendente ou ascendente. 
Importante ressaltar que a sucessão foi aberta ainda na vigência do CC de 1916. 
O relator, ministro Luis Felipe Salomão, observou que a união estável foi reconhecida judicialmente, ainda que após a interposição 
do recurso especial. Segundo ele, em sucessão aberta antes do CC de 2002, aplica-se o disposto no art. 2º, inciso III, da Lei 8.971/94, 
o que garantiu ao companheiro a totalidade da herança (REsp 704.637). 

Única moradia 

Quando o casal adota regime de separação total de bens e o proprietário do imóvel em que residem morre, como fi ca a pessoa que 
sobrevive? O STJ entende que ela deve continuar residindo no local, mesmo que não tenha direito à herança. 
O entendimento foi adotado no julgamento de um recurso especial em que as fi lhas do dono do imóvel tentavam retirar a segunda 
esposa do pai do apartamento que tinham herdado. O bem também é parte da herança da mãe delas. No recurso ao STJ, elas alegaram 
que a segunda esposa do pai não teria direito real de habitação sobre o imóvel, porque era casada sob o regime de separação total 
de bens. 
O ministro Sidnei Beneti, relator, explicou que o CC de 2002, no artigo 1.831, garante ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja 
o regime de bens e sem prejuízo do que lhe caiba por herança, o direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência 
da família, desde que ele seja o único a ser inventariado. Mesmo antes do novo código, a Lei 9.278/96 já havia conferido direito 
equivalente às pessoas ligadas pela união estável (REsp 821.660). 

Antes da partilha 
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Ao falecer, a pessoa deixa um conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações, o chamado espólio. Antes da partilha dos bens, 
é preciso fazer um inventário, que é descrição detalhada do patrimônio deixado. De acordo com o artigo 1.997, a herança responde 
pelo pagamento das dívidas do falecido. Feita a partilha, os herdeiros respondem, cada um, na proporção da parte que lhe coube na 
herança. 
Enquanto não há individualização da cota pertencente a cada herdeiro, ou seja, a partilha, o espólio assume a legitimidade para 
demandar e ser demandado nas ações judiciais em que o falecido, se fosse vivo, integraria o polo ativo ou passivo. Quando a pessoa 
falecida deixa dívidas, é comum o ajuizamento de ação de cobrança contra o espólio. 
Também em outubro passado, a Terceira Turma julgou recurso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (Branrisul), que 
ajuizou ação de cobrança contra um espólio, citado na pessoa da viúva. O banco pretendia receber R$ 5 mil decorrentes de dois 
empréstimos contratados pelo autor da herança. 
O processo foi extinto sem julgamento de mérito por decisões de primeira e segunda instância. Os magistrados da Justiça gaúcha 
consideraram que a falta de abertura do inventário do falecido, sem a defi nição do inventariante (responsável pela administração dos 
bens), todos os herdeiros devem ser citados, e não apenas a viúva. 
Mas não é esse o entendimento do STJ. Relator do recurso do banco, o ministro Massami Uyeda apontou que a inexistência de 
inventariante não faz dos herdeiros, individualmente considerados, parte legítima para responder a ação de cobrança. Isso porque, 
enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e é do espólio a legitimidade 
passiva para integrar o processo. 
Uyeda afi rmou também que o espólio e o inventariante não se confundem, sendo o primeiro parte na ação e o segundo, o representante 
processual. O relator aplicou a regra do artigo 1.797, segundo o qual, até o compromisso do inventariante, a administração da 
herança caberá, sucessivamente, ao cônjuge ou companheiro, ao herdeiro mais velho que estiver na posse e administração dos bens, 
ao testamenteiro ou a pessoa de confi ança do juiz. Por isso, a Turma deu provimento ao recurso para dar seguimento à ação contra 
o espólio, na qual a viúva foi citada (REsp 1.125.510). 

Universalidade da herança 

O artigo 1.784 do CC estabelece que o patrimônio deixado pelo falecido transmite-se, desde a morte, aos herdeiros legais ou 
apontados em testamento. É a adoção pelo direito brasileiro do princípio da saisine. Desta forma, o patrimônio deixado não fi ca sem 
titular em momento algum. 
Já o artigo 1.791 defi ne que a herança é um todo unitário, ainda que existam vários herdeiros. Até a partilha, o direito dos herdeiros 
é indivisível e obedece às normas relativas ao condomínio, que é formado com a abertura da sucessão. 
Com base nesses dois dispositivos, a Terceira Turma entendeu que um único herdeiro tem legitimidade para reivindicar 
individualmente, mesmo sem a participação dos demais herdeiros na ação, bem comum que esteja indevidamente em poder de 
terceiros. 
O relator, ministro Massami Uyeda, afi rmou que “o espólio é representado em juízo pelo inventariante. Todavia, tal legitimação não 
exclui, nas hipóteses em que ainda não se verifi cou a partilha, a legitimidade de cada herdeiro vindicar em juízo os bens recebidos 
a título de herança. Trata-se, pois, de legitimação concorrente”. O julgamento reformou decisão da justiça de Minas Gerais, que 
entendeu pela ilegitimidade da herdeira para propor a ação (REsp 1.192.027). 

Deserdação
 
Os herdeiros necessários podem ser excluídos da sucessão ou deserdados, mas não é tão simples. Os casos em que isso pode 
ocorrer estão expressamente previstos no Código Civil. O artigo 1.814 estabelece que serão excluídos da sucessão os herdeiros que 
tiverem sido autores, co-autores ou participantes de homicídio contra o autor da herança, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou 
descendente. 
Também será excluído quem tiver acusado caluniosamente, em juízo, o autor da herança ou praticar crime contra sua honra, do seu 
cônjuge ou companheiro. O mesmo vale para quem usar de violência ou fraude para impedir a livre disposição dos bens por ato de 
última vontade do dono do patrimônio. 
Já a deserdação pode ocorrer quando o descendente praticar contra o ascendente ofensa física, injúria grave, relações íntimas com a 
madrasta ou padrasto ou desamparo perante alienação mental ou doença grave. 
Com base nessas regras, um homem ajuizou ação de deserdação contra o irmão, alegando que o pai deles teria manifestado em 
testamento o desejo de excluir aquele fi lho da sucessão de seus bens. Isso porque ele o teria caluniado e injuriado nos autos do 
inventário da esposa. O pedido foi negado em primeiro e segundo grau. 
No recurso ao STJ, o autor da ação alegou que, para confi gurar a denunciação caluniosa, não é necessária a existência de ação penal. 
Argumentou que a propositura de ação de interdição infundada seria injúria grave. 
Seguindo o voto do relator, ministro Massami Uyeda, a Terceira Turma também negou o pedido. Para os ministros, o ajuizamento de 
ação de interdição e o pedido de remoção do pai como inventariante da mãe são, na verdade, o exercício de regular direito garantido 
pela legislação. Por isso, esses atos não podem justifi car a deserdação (REsp 1.185.122). 

Fonte: STJ - Coordenadoria de Editoria e Imprensa 

ORIENTAÇÕES  STJ
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 Cartório poderá exigir Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) pretende ampliar a exigência da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), tornando-a obrigatória também para todas as transferências de imóveis e partilhas 
de bens em separações e divórcios. O objetivo é evitar que pessoas e empresas com dívidas na Justiça do 
Trabalho pratiquem fraudes à execução - transferindo bens a terceiros com a intenção de impedir que sejam 
usados para quitar esses débitos. Assim, se o vendedor de um imóvel estiver inadimplente com a Justiça 
do Trabalho, o comprador fi cará ciente disso. Caso insista na transação, será informado de que ela pode 
vir a ser anulada judicialmente, para garantir o pagamento da dívida. Se isso ocorrer no futuro, o comprador 
não poderá alegar que pagou pelo imóvel de boa-fé, já que estava ciente dos riscos envolvidos na compra. 
O mesmo ocorrerá na partilha de bens resultante de divórcios ou separações. O imóvel transferido por um 
devedor fi cará sujeito a ser usado, no futuro, para quitar o débito. Na semana passada, o secretário-geral 
da Presidência do tribunal superior, juiz Rubens Curado Silveira, discutiu o assunto com juízes auxiliares da 
Corregedoria Nacional de Justiça, vinculada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O TST se comprometeu 
a entregar uma proposta mais detalhada, que será avaliada pela corregedoria. A CNDT passaria a ser exigida 
pelos próprios cartórios, por determinação do CNJ. Atualmente, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
é exigida das empresas que queiram participar de licitações públicas. O documento atesta a ausência de 
dívidas com a Justiça do Trabalho. A CNDT foi criada pela Lei nº 12.440, que entrou em vigor em 4 de janeiro. 
O documento pode ser impresso gratuitamente pelo site do TST.O sistema de identifi cação de devedores foi 
criado para resolver uma situação constrangedora na Justiça do Trabalho. Atualmente, de cada cem pessoas 
que ganham uma ação trabalhista, apenas 31 recebem. São cerca de 2,5 milhões de processos em fase de 
execução no país. O objetivo do TST é criar incentivos para o pagamento de débitos trabalhistas. (MM)
 
Fonte: Site do Recivil

“Sem calcinha não dá”

O vereador Ozias Zizi (PRB) quer proibir as noivas de Vila Velha (ES) de se casar sem roupas íntimas por baixo 
do vestido.

Por que o senhor quer legislar sobre roupas íntimas das noivas?
Tem mulher que acredita que quando se casa sem calcinha segura o casamento por mais tempo. A pessoa, na 
verdade, pode se casar da maneira que quiser, mas, a partir do momento em que está em um templo, ela tem de 
respeitar o lugar. Sem calcinha não dá.

O que o senhor fará para garantir a aplicação da lei?
Teria de haver uma campanha educativa para preservar o templo sagrado. Não tenho como fi scalizar.

De onde o senhor tirou a idéia desse projeto de lei?
Eu deparei com um caso na internet que a imprensa mundial acompanhou. Assisti a um vídeo em que um padre 
de Alagoas se recusou a realizar um casamento porque ela estava do jeito que veio ao mundo debaixo do vestido.

O senhor não sabe que isso foi uma notícia falsa divulgada pela internet?
Não.

Mesmo assim o senhor vai seguir com a lei?
O meu patrão é o povo. Se a população de Vila Velha achar que é importante, eu vou continuar.

O senhor não teme ser ridicularizado?
Sou campeão de leis. Fiz projetos importantes, como o que possibilita o acesso de cadeirantes às praias da cidade 
e o que regulamenta o tempo de fi la no banco e nos cartórios. Não sou um vereador fútil.

ZIZI: “Não sou um vereador fútil”
 
Fonte: Revista VEJA – Edição 2251 – ano 45 – n° 2 – 11 de janeiro de 2012 

NOTÍCIAS DA MÍDIA
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COLUNA  do Sr. Hugo
Hugo Antônio Ronconi

Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

Lembretes importantes

01 – PRAZO DE VALIDADE DE PROCURA-
ÇÃO LAVRADA NO EXTERIOR

Ainda recebemos consultas de associados 
quanto ao prazo de validade da procuração 
para lavratura de escritura de separação e 
divórcio consensuais. Cumpre-nos informar 
que o CNJ, por meio do Pedido de Providência 
200710000006945, estendeu o prazo de validade 
das procurações de estrangeiros expedidas no 
exterior de 30 (trinta) para 90 (noventa) dias, 
regulamentando o artigo 36 da Resolução nº 
35, tendo em vista a burocracia exigida pelo 
consulado para emissão da procuração. Com 
isso, os Tabelionatos de Notas estão autorizados 
a utilizar procurações expedidas no exterior 
para lavraturas de escrituras de separações e 
divórcios desde que expedidas há, no máximo, 
90 (noventa) dias.

02 – EMANCIPAÇÃO POR APENAS UM 
GENITOR

A emancipação é feita segundo os preceitos 
estabelecidos nos artigo 5°, Parágrafo único, 
do CC, artigos 89 a 91 e art, 107, § 1°, da Lei 
6.015/73 e ainda artigos 1.025 a 1.029 do Código 
de Normas.

A escritura deverá ser assinada por ambos 
os pais, podendo, no entanto, ser feita por 
apenas um deles, na falta do outro. A expressão 
"falta do outro" pode ser entendido, não só como 
morte, mas também pela ausência daquele pai 
que some sem deixar noticias.

Transcrevo abaixo trecho integral do livro 
Registros Públicos - Teoria e Prática – de Luiz 
Guilherme Loureiro:

"O direito de emancipar o menor pertence, a 
princípio, a ambos os genitores. E um atributo do 
poder familiar a ser exercido indistintamente pelos 
pais. Não obstante, na falta de um deles, pode 
o outro genitor conceder a emancipação. A falta 
de um dos genitores pode ocorrer não apenas 
em virtude da morte ou da ausência: o simples 
afastamento do domicílio, sem deixar notícia, já 
permite que o genitor que efetivamente tem a 
guarda do menor conceda a emancipação. Nesse 
caso, basta a afi rmativa do genitor presente para 

que "possa o notário lavrar a escritura pública de 
emancipação sem a anuência do outro".

É importante observar que as prescrições do 
texto acima citado somente se aplicam àqueles 
que estiverem agindo de boa fé. Informações 
inverídicas sujeitam o declarante a responder 
pelo crime de falsidade ideológica, previsto no 
artigo 299, do Código Penal.

Portanto, será perfeitamente possível a 
lavratura da escritura pública de emancipação 
com a presença apenas da mãe do menor. 
Ressalta-se a relevância de constar na escritura 
as declarações da mãe de que o pai se encontra 
em local incerto e não sabido.

Este é o nosso entendimento.

03 – O SURDO MUDO PODE OUTORGAR 
PROCURAÇÃO

Desde que seja capaz, de alguma forma, 
de exprimir sua vontade se comunicando pela 
linguagem de sinais ou pela escrita, pode sim o 
surdo-mudo outorgar uma procuração.

No caso de comunicação por escrito, não 
há dúvidas de que será possível a outorga da 
procuração, porém se a comunicação for por 
linguagem de sinais, deverá ser traduzida por 
tradutor ofi cial, salvo se o tabelião também 
souber a linguagem.

O surdo-mudo de acordo com o artigo 1873, 
do CC pode fazer testamento cerrado, contanto 
que o escreva todo, e o assine de sua mão, e 
que, ao entregá-lo ao ofi cial público, ante duas 
testemunhas, escreva, na face externa do papel 
ou envoltório, que aquele é o seu testamento, 
cuja aprovação lhe pede. Todavia, o mandato 
está sujeito às regras gerais da capacidade. 

Nessa toada, caso não seja possível 
a comunicação do surdo-mudo, este será 
considerado absolutamente incapaz (artigo 3º, 
III, do  CC), hipótese esta que far-se-á, conforme 
consta do art. 1767, inciso II, do CC, a necessária 
interdição judicial para que seja nomeado um 
curador para o incapaz.
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01. A Instrução Normativa RFB n.º 1.183 
de 19 de agosto 2011 obriga os serviços 
notariais e de registro a se inscreverem no 
CNPJ (art. 5º), constando em seu Anexo 
VIII - Tabela de Documentos e Orientações, 
Item 1.1.32 a discriminação dos documentos 
necessários para instruir o pedido de nova 
inscrição:

Art. 5º - São também obrigados a 
se inscrever no CNPJ:

(...)

IX - serviços notariais e de registro 
(cartórios), de que trata a Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 
1994, inclusive aqueles que ainda 
não foram objeto de delegação 
do Poder Público;

ANEXO VIII - Tabela de Documentos e 
Orientações Itens 1.1.32 

Item
Natureza 
Jurídica 

(NJ)

Data do 
Evento

Ato 
Constitutivo 
(regra geral)

Base 
Legal

1.1.32

Serviço 
Notarial e 
Registral

(Cartório): 
NJ 303-4.

Data de 
vigência

do ato 
legal.

Ato legal de 
criação do 
cartório,

acompanhado 
do ato de

nomeação do 
seu titular,

publicados na 
forma da lei.

CF, art. 
236, art. 

32

do ADCT;

Lei 
8.935/94, 

arts. 3º,

14, 43, 
50.

02. Como se sabe, após a Constituição 
Federal de 1988 a execução dos serviços 
notariais e de registros passou a ser delegada 
pelo Poder Público consoante o disposto no 
seu art. 236:

Art. 236. Os serviços notariais e de 
registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder 
Público.

§ 1º - Lei regulará as atividades, 
disciplinará a responsabilidade civil 
e criminal dos notários, dos oficiais 
de registro e de seus prepostos, 
e definirá a fiscalização de seus atos 
pelo Poder Judiciário.

§ 2º - Lei federal estabelecerá normas 
gerais para fixação de emolumentos 
relativos aos atos praticados pelos 
serviços notariais e de registro.

§ 3º - O ingresso na atividade notarial 
e de registro depende de concurso 
público de provas e títulos, não se 
permitindo que qualquer serventia 
fique vaga, sem abertura de concurso 
de provimento ou de remoção, por mais 
de seis meses.

03. Assim, o serviço notarial e de registro 
passou a ser delegado pelo Poder Público, 
mediante concurso público, e exercido em 
caráter privado por pessoa natural.
04. Em 21 de novembro de 1994 foi publicada 
a Lei Federal nº 8.935, que regulamentou o 
art. 236 da CF, dispondo sobre a atividade 
notarial e registral no Brasil (Lei dos 

DO DIREITO E DA IMPORTÂNCIA DO NOVO 
DELAGATÁRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E DE 
REGISTRO OBTER UMA NOVA INSCRIÇÃO NO 
CNPJ
A Instrução Normativa RFB n.º 1.183 de 19 de agosto 2011 obriga os serviços notariais 
e de registro a se inscreverem no CNPJ (art. 5º)
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Cartórios). Em seu art. 21, ela dispõe sobre 
a responsabilidade pessoal do titular da 
serventia relativamente à administração 
dos serviços, bem como, no artigo seguinte, 
sobre a responsabilidade civil e penal em 
razão dos danos causados a terceiros na 
prática de seus atos, verbis:                  

Art. 21. O gerenciamento 
administrativo e financeiro dos 
serviços notariais e de registro é 
da responsabilidade exclusiva 
do respectivo titular, inclusive 
no que diz respeito às despesas 
de custeio, investimento e 
pessoal, cabendo-lhe estabelecer 
as normas, condições e 
obrigações relativas à atribuição 
de funções e de remuneração de 
seus prepostos de modo a obter 
a melhor qualidade na prestação 
dos serviços.

Art. 22. Os notários e oficiais 
de registro responderão pelos 
danos que eles e seus prepostos 
causem a terceiros, na prática 
de atos próprios da serventia, 
assegurado aos primeiros direito 
de regresso no caso de dolo ou 
culpa dos prepostos.

05. O fato do cartório ser obrigado a se 
inscrever no CNPJ não desnatura a condição 
de pessoa física do notário ou registrador, 
uma vez que tal cadastro destina-se 
exclusivamente para fins de recolhimento 
de tributos de terceiros e prestação de 
informações sobre operações imobiliárias 
(D.O.I.). Isso não significa, todavia, que 
os cartórios de registro e tabelionatos 
terão personalidade jurídica. Como larga 
jurisprudência entende, permanece a 
responsabilidade pessoal do titular da 
serventia. A própria Secretaria da Receita 
Federal, como se observa na Solução de 
Consulta 194, de 24 de maio de 2004, já 
se manifestou acerca dessa equiparação a 
empresas:

TABELIÃES (sic), NOTÓRIOS (sic) E 
OFICIAIS PÚBLICOS – DISPENSA 

DE RETENÇÃO. Não estão obrigadas 
a efetuar a retenção a que se refere o 
art. 30 da Lei n.° 10.833, de 29.12.2003 
os serventuários da justiça, como 
tabeliões (sic), notários e oficiais 
públicos, que embora tenham inscrição 
no CNPJ, não são equiparados a 
empresas individuais, para os efeitos 
do imposto de renda.

06. Nesta esteira, valendo-se dos 
mesmos fundamentos, cumpre registrar 
que muito embora o oficial interino não 
possua delegação do Poder Público, seu 
regramento jurídico, no que diz respeito a 
direitos e obrigações, é o mesmo do oficial 
concursado, de modo que ele também 
será responsabilizado pessoalmente por 
eventuais danos causados no período em 
que estiver no exercício da função pública, 
vale dizer na chefia do serviço notarial e/ou 
registral.

07. Diante do que foi exposto, verifica-se que 
os notários e registradores, profissionais do 
direito que desenvolvem função pública por 
delegação/designação do Estado, assumem, 
direta e pessoalmente, todos os ônus 
decorrentes dos seus atos praticados no 
exercício desta função.

08. Desta forma, o serviço notarial ou 
registral não constitui pessoa jurídica, 
não é dotado de personalidade jurídica, 
restando evidenciado que nos termos do 
direito vigente quem responde pela serventia 
é o seu titular, pessoa física a quem o 
Estado delega o exercício da atividade ou 
designa Oficial Interino para responder 
pelo serviço até que o mesmo seja provido 
por meio do condizente concurso público. 
O cartório constitui uma simples serventia, 
onde permanecem guardados os livros e 
os registros dos atos praticados por seus 
respectivos oficiais. Nesse sentido, o Min. 
Castro Filho, do Superior Tribunal de Justiça, 
pronunciou-se sobre a matéria nos seguintes 
termos:

“Inquestionável que a 
responsabilidade é pessoal do 
titular da serventia. Esta não possui 
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personalidade jurídica. Assim, o 
titular (pessoa física) responde 
pelos danos causados a terceiro 
por ato seu ou de seus prepostos. 
Desta maneira, não pode o 
sucessor responder por atos ilícitos 
praticados pelo sucedido” (STJ 
- Recurso Especial n.º 443467/PR, 
Terceira Turma, Rel. Min. Castro Filho, 
julgado em 05/05/2005).

09. Logo, considerando o caráter 
exclusivamente pessoal da função 
cartorária, torna-se importante para o seu 
regular exercício que o novo Titular ou 
mesmo o Interino designado para responder 
pelo serviço até ulterior concurso público 
faça pedido de uma nova inscrição no 
CNPJ, haja vista que a manutenção da 
anterior poderá causar confusão e induzir 
uma indevida sucessão de eventuais 
obrigações de natureza cível, tributária, 
trabalhista, previdenciária, etc., de 
responsabilidade do antigo Oficial.
10. Ad argumentandum, não há que se 
afirmar que somente a alteração do nome 
do titular do cartório como responsável no 
registro do CNPJ seja tida como suficiente 
para delimitar a sua responsabilização a 
partir da data em que assumiu os respectivos 
serviços, afastando eventuais obrigações 
remanescentes do Oficial anterior, isso 
porque, tal fato não afasta, por completo, 
eventuais tentativas de responsabilização. 
Além disso, restam evidentes as dificuldades 
operacionais decorrentes da manutenção 
do mesmo registro nas relações civis e 
comerciais travadas pelo novo titular, tais 
como: transações bancárias, contratos 
de fornecimento de telefonia, água e luz; 
pagamento de fornecedores de materiais 
de consumo e suprimentos, recebimento 
de emolumentos de pessoas jurídicas, que, 
para controle contábil, precisam de recibos 
em que se indique o CNPJ do cartório que 
prestou os serviços, dentre outras situações.

11. Ainda que se diga que não pode haver 
duas inscrições para a mesma serventia, 
esse argumento não prospera, pois não há 
como distinguir o serviço notarial e de registro 

do seu titular, haja vista que o cartório sequer 
possui personalidade jurídica própria, sendo 
necessário e plausível que, ocorrendo a 
troca de titularidade seja realizada uma nova 
inscrição no CNPJ.

12. Sendo a responsabilidade direta e 
pessoal do oficial do cartório à época dos 
fatos, o novo cadastro no CNPJ torna-
se importante para atribuir e delimitar 
essa responsabilidade, evitando, assim, 
confusões e sucessões indevidas de 
obrigações.

13. Veja que a própria Instrução Normativa 
n.º 1.183, de 19 de agosto de 2011 determina 
em seu artigo 5º, inciso IX, que os serviços 
notariais e de registro, inclusive aqueles que 
ainda não foram objeto de delegação, ou 
seja, aqueles que se encontram ocupados 
por interinos, são obrigados a se inscreverem 
no CNPJ.

14. Ora, a interpretação da aludida norma, seja 
literal ou sistêmica, força concluir que a troca 
de titularidade da serventia, ainda que o novo 
titular assuma em caráter precário, ou seja, 
interinamente, enseja uma nova inscrição do 
serviço no CNPJ, facilitando e dando maior 
segurança jurídica à apuração de possíveis 
e eventuais responsabilidades (cíveis, 
tributárias, administrativas, comerciais, 
previdenciárias, fiscais, trabalhistas, etc.) 
que são de cunho exclusivamente pessoal.

15. É importante frisar, ainda neste contexto, 
que a obrigatoriedade de inscrição no CNPJ 
também possui caráter fiscalizatório, quando 
da apuração pelo fisco de possíveis créditos 
previdenciários, podendo individualizar os 
responsáveis pelo tempo em que estavam à 
frente dos serviços da serventia.

16. A inscrição no CNPJ vincula a 
pessoa do oficial, seja ele concursado 
ou interino, e não a serventia, que sequer 
possui personalidade jurídica própria. 
Ou seja, apenas a pessoa vinculada ao 
CNPJ será o sujeito passivo em eventual 
responsabilização, mas nunca o cartório.

17. Conforme exposto ao longo deste artigo, 
a Instrução Normativa RFB de n. 1.183 

PARECER JURÍDICO 
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de 2011 (art. 5º e o Anexo VIII - Tabela de 
Documentos e Orientações Itens 1.1.32 e 
3.1.32) obriga aos serviços notariais e de 
registro a se inscrevam no CNPJ, inclusive 
aqueles que não foram objeto de delegação 
pelo Poder Público. 

18. Deste modo, havendo troca de 
titularidade, tal situação também enseja o 
direito a uma nova inscrição no CNPJ para 
a serventia extrajudicial vinculada à pessoa 
do novo titular. Caso mantida a inscrição 
anterior esse fato poderá induzir uma 
responsabilização indevida de obrigações 
cíveis, trabalhistas, comerciais, tributárias e 
previdenciárias assumidas pelo antigo titular.

PARECER  JURÍDICO

Rodrigo Grobério Borba 
Advogado - OAB/ES 11.017
E-mail: rodrigo@agvadvocacia.adv.br

ERRATA - Revista Nº33
 Visando esclarecer a divergência 

ocorrida na Revista do SINOREG-ES nº 33 
quanto a possibilidade ou não de se fazer 
o divórcio quando o casal possui fi lhos 
menores emancipados, procurei esclarecer 
a questão nos dois parágrafos seguintes. 

A Lei nº 11.441/07 e a Resolução nº 35 
do CNJ não são claras sobre a possibilidade 
de se fazer divórcio extrajudicial quando 
existirem fi lhos menores emancipados 
do casal. No entanto, tal situação deve 
ser considerada, pois como se sabe a 
emancipação antecipa a capacidade 
plena, seja ela voluntária, judicial ou legal, 
tornando plenamente capazes os fi lhos 
menores emancipados. Logo, surge a 
dúvida se seria possível o casal, que possui 
fi lho menor emancipado, utilizar-se da via 
administrativa para promover o divórcio. 

Embora ainda não exista um 
consenso sobre esse tema, não há 
como negar que a omissão legal oferece 
margem à possibilidade do procedimento 
extrajudicial ser utilizado. Nesse sentido 
não há problema algum na realização 
da dissolução da união entre cônjuges 
com fi lho menor que, por ocasião de um 
casamento ou colação de grau, emancipou-

se legalmente. Entretanto, a má-fé e o 
egoísmo de um ou ambos os cônjuges em 
desejarem romper seu laço conjugal pode 
ser responsável por atos que venham a 
prejudicar sua prole. Algumas questões, 
como, por exemplo, a emancipação 
voluntária dos fi lhos concedida apenas 
para satisfazer o desejo dos pais de 
utilizarem-se da via extrajudicial, ao invés 
de servir para um propósito de benefi ciar 
o próprio fi lho, devem ser levadas em 
consideração e tratadas com muita 
atenção pelos notários, até mesmo para 
prevenir e se resguardar de eventual 
responsabilidade funcional. O tabelião 
deverá estar atento para pesquisar se a 
emancipação não teve por objeto burlar 
a vedação legal de acesso ao divórcio 
extrajudicial, quando existente fi lho 
menor ou incapaz (art. 1.124-A do CPC), 
e se a sua fi nalidade não foi apenas a de 
exonerar os genitores da imprescindível 
pensão alimentícia do fi lho que não tem 
meios próprios de subsistência. Nesse 
caso, a emancipação não será de molde 
a permitir a formalização da escritura 
pública de divórcio extrajudicial dos pais. 

Estou à disposição para 
esclarecimentos.
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Agora você pode 

anunciar seu produto 

ou serviço na revista 

SINOREG-ES

Esta é uma ótima opção para divulgar 
o seu negócio!!!

Entre em contato:
Tel.: (27) 3314-5111

E-mail: 
sinoreg@sinoreg-es.org.br
priscilla@sinoreg-es.org.br
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