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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

Quero chamar atenção dos colegas para a importância do curso de DOCUMENTOSCOPIA E 
GRAFOTECNIA que foi realizado este mês de MARÇO no SINOREG-ES, pelo perito criminal 
LUIZ GABRIEL COSTA PASSOS.  São inúmeros casos de fraudes que temos ciência, usando 
os serviços de nossos CARTÓRIOS, com as falsifi cações de assinaturas, adulterações de 

documentos para as realizações de esquemas fraudulentos, empanando a classe registral e o valor da 
autenticidade e credibilidade de nossos serviços.

O estudo e capacitação da ciência da documentoscopia para esclarecer e orientar na forma de 
examinar os elementos principais que compõem o documento é de suma importância para a segurança 
dos atos que praticamos.

Não pretendemos que com essas noções básicas alcancemos conhecimentos que os peritos criminais 
adquirem no decorrer dos anos e anos de estudos e principalmente de praticas.

Os esforços empreendidos até o presente momento pelo SINOREG-ES, de forma a tornar os 
serviços das serventias além de informatizadas com a prática do selo digital e proporcionando rapidez no 
atendimento, requer também fornecer aos colegas a segurança e a tranquilidade necessária no exercício 
de seu mister.

Deverá os participantes conhecer e identifi car os elementos de autenticidades dos diversos 
documentos exigíveis para a prática de qualquer ato registral, bem assim como as normas gerais da 
grafoscopia.

Assim esperamos que os participantes entendam a importância desse curso e tenham aproveitado 
dele para as realizações dos serviços.

SUCESSO A TODOS.
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ARTIGO 
Bruno Bittencourt Bittencourt

Assessor da Presidência - Sinoreg-ES

 COMENTÁRIOS AO INVENTÁRIO 
EXTRAJUDICIAL
À luz da Lei 11.441/07, Código de Normas da CGJES e Resolução 35, do 
Conselho Nacional de Justiça.

O direito civil, considerado o principal 
ramo do direito privado brasileiro, é um 
conjunto de normas, regras e princípios 
que visa regulamentar as relações entre 
particulares. Sua assustadora abrangência 
engloba a vida e os atos dos cidadãos, desde 
o nascimento até a morte e post mortem, com 
o direito sucessório.

O Direito das Sucessões está 
regulamentado no Livro V, do atual Código 
Civil (CC), compreendido entre os artigos 
1.784 e 2.027, e merece especial atenção 
pela sua complexidade, minuciosidade e 
volume de regras que o integra.

Com a morte da pessoa natural abre-se 
a sucessão e a herança transmite-se, desde 
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários 
(art. 1.784, do CC). O teor do referido 
artigo, nada mais é do que a positivação do 
Princípio da Saisine, segundo o qual, em 
outras palavras, a herança é transmitida no 
exato momento da morte do indivíduo.

E é neste momento que entra em cena o 
direito das sucessões.

O conjunto de direitos patrimoniais e 
obrigações do de cujus, denominado espólio, 
é considerado, por força de lei, um todo 
indivisível (art. 1.791 e seu Parágrafo único1, 
do CC) e imóvel (art. 80, II do CC), do qual 
todos os herdeiros são condôminos. Este 
estado de indivisão perdura até o momento 
da partilha, quando cada sucessor passa a 

1 Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda 
que vários sejam os herdeiros.
Parágrafo único. Até a parti lha, o direito dos co-herdeiros, quan-
to à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-
-se-á pelas normas relati vas ao condomínio.

ter autonomia para administrar o patrimônio 
que lhe cabe.

Para a concretização da partilha, faz-
se necessário a abertura de um inventário. 
Inventário é uma palavra de origem latina, 
inventarium, e era um termo usado pelos 
romanos para designar um grande documento 
ou lista, no qual se encontravam registrados 
todos os produtos de um armazém.

Tecnicamente “o inventário nada mais é 
do que a exata relação, descrição e avaliação 
de todos os bens que o falecido possuía ao 
tempo de sua morte, para que cada herdeiro 
receba, com a partilha, o quinhão que lhe 
cabe2”.

Não só os interesses particulares são 
administrados em um inventário. O Estado 
é um dos maiores interessados, tanto é que 
a ação de inventário constitui exceção ao 
princípio da Inércia do Judiciário (artigo 2º do 
Código de Processo Civil - CPC), sendo um 
dever imposto ao juiz sua abertura ex oficio, 
caso não seja intentada a ação no prazo legal 
(art. 9893 do CPC).

Tamanho interesse do Estado tem 
fundamento puramente econômico, dada a 
arrecadação gerada pela sucessão causa 
mortis. Por isso se exige a apresentação 
das certidões negativas de débitos fiscais 
das fazendas públicas municipal, estadual 
e federal. Sem elas não é possível fazer a 
partilha da herança entre os herdeiros. Tudo 
isso, sem prejuízo do imposto de transmissão 

2 Luiz Guilherme Loureiro. Registros Públicos. p. 578
3 Art. 989. O juiz determinará, de ofí cio, que se inicie o inventá-
rio, se nenhuma das pessoas mencionadas nos arti gos antece-
dentes o requerer no prazo legal.
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causa mortis ou doação – ITCMD -, cuja 
alíquota de 4% sobre o valor dos bens 
inventariados enche de interesse o “olho 
gordo” do governo. 

É cediço que até o advento da Lei 
11.441/07 o inventário (assim como o divórcio 
e a separação) só poderia correr pela via 
judicial. Foi então que a moderna lei alterou 
os artigos 982 e 983, e acrescentou o artigo 
1.124-A ao Código de Processo Civil. Com 
estas modificações, passou a ser possível a 
lavra de inventário também por escritura 
pública, logo, tornando o tabelião de notas o 
competente exclusivo para tanto, assim como 
previsto no artigo 7º, I4, da Lei 8.935/94.

PRAZO PARA ABERTURA DO 
INVENTÁRIO

A nova redação do artigo 983, do Código 
de Processo Civil, prevê que o processo de 
inventário e partilha deve ser iniciado até 60 
(sessenta) dias da abertura da sucessão, 
devendo ser ultimado, concluído nos 12 
(doze) meses subsequentes, podendo o 
juiz prorrogar tais prazos, de ofício ou a 
requerimento da parte.

Apesar de algumas celeumas em torno 
deste prazo, a doutrina5 considera que sua 
expiração não constitui óbice à lavratura 
de inventário administrativo, o que significa 
dizer que, mesmo após seu decurso, poderá 
ser feita a escritura pública de inventário e 
partilha. Neste mesmo sentido dispõe o artigo 
31, da Resolução 35, do CNJ: “A escritura 
pública de inventário e partilha pode ser 
lavrada a qualquer tempo [...]”. 

MULTA

O prazo de que trata o artigo 983, do CPC 
é válido para o procedimento administrativo 
e, quando iniciado intempestivamente, deve o 
tabelião observar o pagamento da multa, que 

4 Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: I - 
lavrar escrituras e procurações, públicas;
5 Luiz Guilerme Loureiro, Aldo Safraider.

será de acordo com a fixação estabelecida 
por cada estado ou pelo Distrito Federal. 
No Espírito Santo o Decreto nº 2.803-N, 
estabelece em seu artigo 20, Parágrafo 
primeiro6, multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do ITCD.

A respeito da multa, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) editou a Súmula 542, 
declarando constitucional a aplicabilidade 
da pena pecuniária em razão da mora dos 
interessados:

“Não é inconstitucional a multa 
instituída pelo Estado-Membro, como 
sanção pelo retardamento do início ou da 
ultimação do inventário”.

Quando será, então, devida a multa? 
Quando não cumprido o prazo de 60 
(sessenta) dias da data da abertura da 
sucessão e pagamento do Documento Único 
de Arrecadação (DUA) de avaliação da guia 
do ITCMD.

Seu pagamento se dará após o 
recolhimento do ITCMD e por meio da guia 
DUA da Secretaria da Fazenda do Estado.

Cabe ainda ao notário a fiscalização do 
pagamento de eventual multa, por disposição 
do artigo 31, da Resolução 35, do CNJ: “A 
escritura pública de inventário e partilha 
pode ser lavrada a qualquer tempo, cabendo 
ao tabelião fiscalizar o recolhimento de 
eventual multa, conforme previsão em 
legislação tributária estadual e distrital 
específicas”.

No estado do Espírito Santo, o já 
mencionado Decreto nº 2.803-N, atribui a 
fiscalização do imposto “aos membros do 
Ministério Público, aos servidores fiscais 
da Secretaria de Estado da Fazenda e aos 
Servidores da Justiça, que no desempenho 
6 Art. 20, § 1.º Quando o inventário for requerido depois de 
sessenta dias da abertura da sucessão, o imposto será acrescido 
de multa de dez por cento, mesmo se recolhido no prazo previsto 
no Regulamento. (Nova redação dada ao §1.º pelo Decreto n.º 
2.184-R, de 22.12.08, efeitos a parti r de 23.12.08)
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de suas atividades e atribuições conhecerem 
a ocorrência do fato”.

Neste diapasão, o artigo 12, do 
supracitado Decreto, dispõe que “os 
serventuários da justiça, empresas, 
instituições financeiras ou bancárias, os 
responsáveis por registro ou prática de 
ato que implique na transmissão de bens 
móveis, imóveis, títulos e créditos, são 
obrigados a facilitar à Fazenda Pública 
Estadual o exame de livros, autos, papéis, 
registros, fichas e outros documentos”.

INÍCIO DO INVENTÁRIO

Dar-se-á o início do inventário com a 
manifestação de algum (ou alguns) dos 
interessados, cujo rol se apresenta nos 987 
e 988 do Código de Processo Civil, devendo 
o requerimento ao tabelião de notas ser 
instruído com a certidão de óbito do autor 
da herança (art. 987, Parágrafo único, do 
CPC). Desta feita, são concorrentemente7 
legitimados a iniciar o procedimento: 

Aquele que estiver na posse e 
administração do espólio (art. 987);

• o cônjuge supérstite (art. 988, I); 
• o herdeiro (art. 988, II);
• o legatário (art. 988, III);
• o testamenteiro  (art. 988, IV);
• o cessionário do herdeiro ou do 

legatário (art. 988, V);
• o credor do herdeiro, do legatário 

ou do autor da herança (art. 988, 
VI);

• o síndico da falência do herdeiro, 
do legatário, do autor da herança 
ou do cônjuge supérstite (art. 988, 
VII);

• o Ministério Público, havendo 
herdeiros incapazes (art. 988, VIII);

• a Fazenda Pública, quando tiver 
interesse (art. 988, IX).

Ainda, por disposição do Código de Normas 
7 “Concorrentemente” signifi ca dizer que a ordem estabeleci-
da no arti go não precisa ser observada.

(art. 713, §7º) “o notário deverá exigir das 
partes declaração, por escrito, de que 
o autor da herança faleceu sem deixar 
testamento (ab intestato)”.

Usualmente o tabelião de notas não faz 
essa exigência, uma vez que o SINOREG-
ES possui uma Central de Testamentos, 
onde os cartórios do Estado são obrigados 
a informar quando é lavrado ou ratificado 
um testamento, fornecendo, assim, o nome 
e CPF do testador. Desta maneira, quando 
é feito o inventário, acessa-se esta central 
e é verificado se o de cujus deixou ou 
não testamento conhecido, com a devida 
emissão de certidão negativa ou positiva, 
conforme o caso.

REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO – 
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE

O espólio, apesar de não ter 
personalidade jurídica, deverá ser 
representado ativa e passivamente. O 
artigo 12, V, do CPC estabelece que sua 
representação será feita pelo inventariante.

O inventariante é a pessoa capaz que de 
nenhum modo tenha interesse contrário ao 
do espólio. O menor, mesmo que herdeiro, 
não pode ser inventariante. A lei também 
não faz distinção entre herdeiros legítimos 
ou testamentários8.

O encargo de inventariante impõe 
ao nomeado deveres dentro e fora do 
processo e/ou escritura, é ele o responsável 
pela administração do espólio e sua 
representação legal, sendo-lhe atribuída 
as obrigações previstas no artigo 991, do 
CPC9.

8 RT, 490/102.
9 Art. 991.  Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio 
ati va e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, 
quanto ao dati vo, o disposto no art. 12, § 1º; II - administrar 
o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência como 
se seus fossem; III - prestar as primeiras e últi mas declarações 
pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV - 
exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, 
os documentos relati vos ao espólio; V - juntar aos autos cer-
ti dão do testamento, se houver; Vl - trazer à colação os bens 

ARTIGO 
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A nomeação do inventariante será 
obrigatória em ambas as esferas possíveis 
para ultimação do inventário, judicial ou 
administrativa. No entanto, o CNJ determinou 
a nomeação de interessado para representar 
o espólio, com poderes de inventariante. 
Tecnicamente, esta nomeação equivale à de 
inventariante, assim como ocorre na esfera 
judicial. Esta é a interpretação conjunta do 
artigo 11, da Resolução 35, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), combinado com 
artigo 713, §1º do Código de Normas da 
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Espírito Santo (CN) e artigo 990, 
do CPC.

PARTES INTERESSADAS

Consideram-se partes interessadas na 
lavratura de escritura pública de inventário 
e partilha: a) o cônjuge sobrevivente; b) o 
companheiro sobrevivente; c) os herdeiros 
legítimos; d) eventuais cessionários; e) 
eventuais credores10.

O cônjuge dos herdeiros deverá se 
manifestar na escritura pública de inventário 
e partilha sempre que houver algum ato que 
implique renúncia ou partilha que importe 
em transmissão de direitos, salvo, neste 
caso, se casados sob o regime da separação 
absoluta de bens (artigo 17, da Res. 35, do 
CNJ e artigos 1.647, I, e 1.687, do Código 
Civil).

Também será considerado interessado o 
companheiro que tenha direito à sucessão, 
observada a necessidade de ação judicial 
se o autor da herança não deixar outro 
sucessor ou não houver consenso de 
todos os herdeiros, inclusive quanto ao 
reconhecimento da união estável. A meação 
do companheiro pode ser reconhecida na 
própria escritura pública, desde que todos 
recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; Vll 
- prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que 
o juiz Ihe determinar; Vlll - requerer a declaração de insolvên-
cia (art. 748). 
10 Carlos Roberto Gonçalves, p. 516.

os herdeiros e interessados na herança, 
absolutamente capazes, estejam de acordo 
(art. 18 e 19, da Res. 35, do CNJ e art. 713, 
§5º do CN).

Os credores do autor da herança 
poderão receber diretamente o pagamento 
de seus direitos mediante acordo com os 
herdeiros ou habilitando-se no inventário. 
Ainda que não indicados expressamente, 
os credores terão sempre resguardado 
seus direitos, não sendo sua existência 
impedimento para realização do inventário, 
partilha, ou adjudicação, por escritura 
pública, a teor do que dispõe o artigo 27, da 
Resolução 35.

REQUISITOS DO INVENTÁRIO

A escritura pública é o documento 
público escrito por tabelião em suas notas. 
É, portanto, um documento permanente, 
uma vez que fixa materialmente e de modo 
perene a declaração da vontade, redigido 
por um agente público, titular da função 
notarial. 

A escritura deve ser redigida por 
notário ou seu substituto autorizado, com 
observância dos requisitos legais, nos 
livros de notas da serventia11. Em seu corpo, 
todas as partes deverão estar devidamente 
individualizadas e qualificadas. O artigo 
215, do Código Civil, de maneira geral, 
enumera alguns requisitos obrigatórios para 
toda e qualquer escritura, sem prejuízo de 
outros que eventual lei possa exigir para 
atos específicos.

Neste mesmo sentido a Resolução 
35 (art. 21 e 22), bem como o Código de 
Normas (art.713, I ao V) enumeram a 
documentação específica nos casos 
de inventário e partilha extrajudicial. Em 
interpretação conjunta dos mencionados 
dispositivos, tem-se como necessários os 
seguintes documentos:

11 Luiz Guilherme Loureiro, p. 494.
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• Certidão de óbito do autor da 
herança (art. 22, “a”, da Res. 35 e 
art. 713, I, do CN);

• Documento de identidade oficial 
(ex. Registro Geral (RG), CTPS 
etc) e CPF das partes e do autor da 
herança (art. 22, “b” da Res. 35 e 
art. 713, II, do CN); 

• certidões do registro civil 
comprobatórias do vínculo de 
parentesco dos herdeiros (art. 22, 
“c” da Res. 35 e art. 713, III, do 
CN);

• certidão de casamento do cônjuge 
sobrevivente e dos herdeiros 
casados, e pacto antenupcial, se 
houver (art. 22, “d”, da Res. 35 e 
art. 713, IV, do CN);

• certidão do registro de imóveis de 
propriedade e ônus (atualizada) e 
direitos a eles relativos (art. 22, “e”, 
da Res. 35 e art. 713, V, do CN);

• documentos necessários à 
comprovação da titularidade dos 
bens móveis e direitos, se houver 
(art. 22, “f”, da Res. 35);

• certidão negativa de tributos (art. 
22, “g”, da Res. 35);

• Certificado de Cadastro de Imóvel 
Rural – CCIR, se houver imóvel 
rural a ser partilhado (art. 22, “h”, 
da Res. 35 e art. 713, §2º do CN).

PARTILHA

Após cumprido os requisitos legais 
expostos alhures, cuja presença se faz 
obrigatória para validade da escritura pública 
de inventário, proceder-se-á a partilha dos 
bens do espólio.

A partilha será feita após a 
individualização da meação do cônjuge 
supérstite e obedecido a ordem sucessória 
estabelecida no artigo 1.829 do Código Civil.

As normas do direito sucessório deverão 

ser estritamente observadas, assim como 
as disposições referentes ao regime de 
bens escolhido pela(o) viúva(o) e seu(ua) 
falecido(a) cônjuge.

A escritura pública de inventário e 
partilha já servirá de título hábil para registro 
imobiliário, para a transferência de bens e 
direitos, bem como para promoção de todos 
os atos necessários à materialização das 
transferências de bens e levantamento de 
valores (DETRAN, Junta Comercial, Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, instituições 
financeiras, companhias telefônicas, etc.), 
fazendo as vezes do formal de partilha 
expedido pela autoridade judicial, não 
sendo mais necessário a homologação pelo 
juiz (art. 706, do CN).

REFERÊNCIAS

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil 
brasileiro, volume 7 : direito das sucessões 
– 5 ed. – São Paulo – Saraiva, 2011

LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros 
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FARPEN Prestação de contas

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

DEMONSTRATIVO – MÊS DE FEVEREIRO 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 JANEIRO/2012, aprovando o 
ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 573.670,76

Saldo em caixa mês anterior 367.431,00

Resgate aplicação CDB em 28/02/2012 - Ressarcimento despesas 
Registro Civil 2.986,23

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 944.087,99

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 350.605,68

2 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.473,42

2.1 - 2% referente depósito entre 20/01 a 31/01 266,93

3 - Repasse à AMAGES 11.473,42

3.1 - 2% referente depósito entre 20/01 a 31/01 266,93

4 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 002/2012 2.986,23

5 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 232,00

6 - Devolução FARPEN recolhido a maior 158,93

SALDO LÍQUIDO 566.624,45

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 57.367,08

C.a - 10% referente depósito entre 20/01 a 31/01 1.334,64

SALDO 507.922,73

Recebimentos entre 17/02 a 29/02 2.259,14

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 510.181,87

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 58.701,72 (cinquenta e oito mil, setecentos e um reais e setenta 
e dois centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de março de 2012 .

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

PROVIMENTO N.º 16

 Dispõe sobre a recepção, pelos Ofi ciais de Registro Civil das Pessoas Naturais, de indicações 
de supostos pais de pessoas que já se acharem registradas sem paternidade estabelecida, 
bem como sobre o reconhecimento espontâneo de fi lhos perante os referidos registradores.

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, Ministra Eliana Calmon, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o alcance social e os alentadores resultados do chamado “Programa Pai 
Presente”, instituído pelo Provimento nº 12, de 06 de agosto de 2010, desta Corregedoria 
Nacional de Justiça, para obtenção do reconhecimento da paternidade de alunos matriculados 
na rede de ensino;

CONSIDERANDO a utilidade de se propiciar, no mesmo espírito, facilitação para que as mães 
de fi lhos menores já registrados sem paternidade reconhecida possam, com escopo de sanar 
a lacuna, apontar os supostos pais destes, a fi m de que sejam adotadas as providências 
previstas na Lei nº 8.560/92;

CONSIDERANDO a pertinência de se disponibilizar igual facilidade aos fi lhos maiores que 
desejem indicar seus pais e às pessoas que pretendam reconhecer, espontaneamente, seus 
fi lhos;

CONSIDERANDO o interesse de se viabilizar o sucesso de campanhas e mutirões realizados 
para a colheita de manifestações dessa natureza;

CONSIDERANDO os resultados do d iálogo com a Associação dos Registradores das Pessoas 
Naturais do Brasil - ARPEN-BR e os esforços encetados em conjunto para a consecução dos 
relevantes fi ns sociais almejados;

R E S O L V E:

Art. 1º. Em caso de menor que tenha sido registrado apenas com a maternidade estabelecida, 
sem obtenção, à época, do reconhecimento de paternidade pelo procedimento descrito no art. 
2º, caput, da Lei nº 8.560/92, este deverá ser observado, a qualquer tempo, sempre que, 
durante a menoridade do fi lho, a mãe comparecer pessoalmente perante Ofi cial de Registro 
de Pessoas Naturais e apontar o suposto pai.

Art. 2º. Poderá se valer de igual faculdade o fi lho maior, comparecendo pessoalmente perante 
Ofi cial de Registro de Pessoas Naturais.

Art. 3º. O Ofi cial providenciará o preenchimento de termo, conforme modelo anexo a este 
Provimento, do qual constarão os dados fornecidos pela mãe (art. 1º) ou pelo fi lho maior 
(art. 2º), e colherá sua assinatura, fi rmando-o também e zelando pela obtenção do maior 
número possível de elementos para identifi cação do genitor, especialmente nome, profi ssão 
(se conhecida) e endereço.

§ 1º. Para indicar o suposto pai, com preenchimento e assinatura do termo, a pessoa 
interessada poderá, facultativamente, comparecer a Ofício de Registro de Pessoas Naturais 
diverso daquele em que realizado o registro de nascimento.

§ 2º. No caso do parágrafo anterior, deverá ser apresentada obrigatoriamente ao Ofi cial, que conferirá sua 
autenticidade, a certidão de nascimento do fi lho a ser reconhecido, anexando-se cópia ao termo.
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ATOS OFICIAIS  Provimento

§ 3º. Se o registro de nascimento houver sido realizado na própria serventia, o registrador expedirá nova 
certidão e a anexará ao termo.

Art. 4º. O Ofi cial perante o qual houver comparecido a pessoa interessada remeterá ao 
seu Juiz Corregedor Permanente, ou ao magistrado da respectiva comarca defi nido como 
competente pelas normas locais de organização judiciária ou pelo Tribunal de Justiça do 
Estado, o termo mencionado no artigo anterior, acompanhado da certidão de nascimento, em 
original ou cópia (art. 3º, §§ 2º e 3º).

§ 1°. O Juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sobre a paternidade alegada e mandará, em qualquer 
caso, notifi car o suposto pai, independente de seu estado civil, para que se manifeste sobre a paternidade 
que lhe é atribuída.

§ 2°. O Juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência seja realizada em segredo de 
justiça e, se considerar conveniente, requisitará do Ofi cial perante o qual realizado o registro de nascimento 
certidão integral.

§ 3°. No caso do suposto pai confi rmar expressamente a paternidade, será lavrado termo de reconhecimento 
e remetida certidão ao Ofi cial da serventia em que originalmente feito o registro de nascimento, para a 
devida averbação.

§ 4°. Se o suposto pai não atender, no prazo de trinta dias, a notifi cação judicial, ou negar a alegada 
paternidade, o Juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público ou da Defensoria Pública 
para que intente, havendo elementos sufi cientes, a ação de investigação de paternidade.

§ 5o. Nas hipóteses previstas no § 4o deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação 
de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em 
assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção.

§ 6o . A iniciativa conferida ao Ministério Público ou Defensoria Pública não impede a quem 
tenha legítimo interesse de intentar investigação, visando a obter o pretendido reconhecimento 
da paternidade. 

Art. 5º. A sistemática estabelecida no presente Provimento não poderá ser utilizada se já 
pleiteado em juízo o reconhecimento da paternidade, razão pela qual constará, ao fi nal do 
termo referido nos artigos precedentes, conforme modelo, declaração da pessoa interessada, 
sob as penas da lei, de que isto não ocorreu.

Art. 6º. Sem prejuízo das demais modalidades legalmente previstas, o reconhecimento 
espontâneo de fi lho poderá ser feito perante Ofi cial de Registro de Pessoas Naturais, a qualquer 
tempo, por escrito particular, que será arquivado em cartório.

§ 1º. Para tal fi nalidade, a pessoa interessada poderá optar pela utilização de termo, cujo preenchimento 
será providenciado pelo Ofi cial, conforme modelo anexo a este Provimento, o qual será assinado por 
ambos.

§ 2º. A fi m de efetuar o reconhecimento, o interessado poderá, facultativamente, comparecer a Ofício de 
Registro de Pessoas Naturais diverso daquele em que lavrado o assento natalício do fi lho, apresentando 
cópia da certidão de nascimento deste, ou informando em qual serventia foi realizado o respectivo registro 
e fornecendo dados para induvidosa identifi cação do registrado.

§ 3º. No caso do parágrafo precedente, o Ofi cial perante o qual houver comparecido o interessado 
remeterá, ao registrador da serventia em que realizado o registro natalício do reconhecido, o documento 

Março_2012.indd   11 02/03/2012   15:16:34



12

O anexo de que trata o art. 3º está disponível no site do SINOREG-ES

escrito e assinado em que consubstanciado o reconhecimento, com a qualifi cação completa da pessoa que 
reconheceu o fi lho e com a cópia, se apresentada, da certidão de nascimento.

§ 4º. O reconhecimento de fi lho por pessoa relativamente incapaz independerá de assistência de seus pais, 
tutor ou curador.

Art. 7º. A averbação do reconhecimento de fi lho realizado sob a égide do presente Provimento 
será concretizada diretamente pelo Ofi cial da serventia em que lavrado o assento de nascimento, 
independentemente de manifestação do Ministério Público ou decisão judicial, mas dependerá 
de anuência escrita do fi lho maior, ou, se menor, da mãe.

§ 1º. A colheita dessa anuência poderá ser efetuada não só pelo Ofi cial do local do registro, como por 
aquele, se diverso, perante o qual comparecer o reconhecedor.

§ 2º. Na falta da mãe do menor, ou impossibilidade de manifestação válida desta ou do fi lho maior, o caso 
será apresentado ao Juiz competente (art. 4º).

§ 3º. Sempre que qualquer Ofi cial de Registro de Pessoas Naturais, ao atuar nos termos deste Provimento, 
suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé, não praticará o ato pretendido e submeterá o caso ao magistrado, 
comunicando, por escrito, os motivos da suspeita.

Art. 8º. Nas hipóteses de indicação do suposto pai e de reconhecimento voluntário de fi lho, 
competirá ao Ofi cial a minuciosa verifi cação da identidade de pessoa interessada que, para os 
fi ns deste Provimento, perante ele comparecer, mediante colheita, no termo próprio, de sua 
qualifi cação e assinatura, além de rigorosa conferência de seus documentos pessoais.

§ 1º. Em qualquer caso, o Ofi cial perante o qual houver o comparecimento, após conferir o original, manterá 
em arquivo cópia de documento ofi cial de identifi cação do interessado, juntamente com cópia do termo, ou 
documento escrito, por este assinado.

§ 2º. Na hipótese do art. 6º, parágrafos 2º e 3º, deste Provimento, o Ofi cial perante o qual o interessado 
comparecer, sem prejuízo da observância do procedimento já descrito, remeterá ao registrador da serventia 
em que lavrado o assento de nascimento, também, cópia do documento ofi cial de identifi cação do declarante.

Art. 9º. Haverá observância, no que couber, das normas legais referentes à gratuidade de atos.

Art. 10. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Brasília, 17 de fevereiro de 2012.

 

MINISTRA ELIANA CALMON

Corregedora Nacional de Justiça

ATOS OFICIAIS  Provimento
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ATOS OFICIAIS  Provimento

PROVIMENTO Nº 04/2012

Altera a redação dos artigos 955 e 957 do Código de Normas da Eg. Corregedoria Geral da Justiça.

O Desembargador CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Corregedor-Geral da Justiça, no uso de suas 
atribuições e,

CONSIDERANDO que a Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça é órgão de fi scalização, disciplina e 
orientação administrativa dos Juizados de Direito, com jurisdição em todo o Estado, conforme artigo 35 da 
Lei Complementar Estadual nº 234/02;

CONSIDERANDO que o Código de Normas da Eg. Corregedoria Geral da Justiça (Provimento n.º  029/2009, 
publicado no DJES do dia 16/12/2009) é a principal ferramenta de que dispõe este órgão censor para o 
desempenho de sua missão institucional orientadora;

CONSIDERANDO que os artigos 955 e 957 do Código de Normas necessitam ser alterados para refl etir o 
disposto na norma civilista;

RESOLVE:

Art. 1º. ALTERAR o artigo 955 do Código de Normas desta Eg. Corregedoria Geral da Justiça, que passa 
a apresentar a seguinte redação:

Art. 955. O reconhecimento voluntário de paternidade é ato personalíssimo e irrevogável, podendo ser 
realizado:
I - No momento do registro, no próprio termo de nascimento;
II - Por declaração efetuada por meio de escritura pública ou escrito particular, com assinatura reconhecida 
por autenticidade;
III - Por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;
IV - Por manifestação expressa e direta perante o Juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido objeto 
único e principal do ato que o contém.
§1º - É dispensado o comparecimento do outro genitor no ato de reconhecimento de fi lho, por tratar-se de 
ato personalíssimo.
§2º - O reconhecimento não pode ser revogado, mesmo quando feito por testamento, salvo na hipótese de 
vício de vontade.
§3º - O reconhecimento pode preceder ao nascimento do fi lho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele 
deixar descendentes.
§4º - Em qualquer das situações dispostas nos incisos do caput deste artigo, observar-se-á, quanto à 
capacidade do genitor, o disposto no artigo 951 deste Código de Normas.

Art. 2º. ALTERAR o artigo 957 do Código de Normas desta Eg. Corregedoria Geral da Justiça, que passa 
a apresentar a seguinte redação:

Art. 957. A averbação de reconhecimento de fi liação somente se efetivará após manifestação do Ministério 
Público.

Art. 3º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vitória/ES, 13 de fevereiro de 2012

DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL
Corregedor-Geral da Justiça
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NOTÍCIAS DA MÍDIA

PROVIMENTO Nº 05/2012

Altera a redação do artigo 700 do Código de Normas da Eg. Corregedoria Geral da Justiça.

O Desembargador CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Corregedor-Geral da Justiça, no uso de 
suas atribuições e,

CONSIDERANDO que a Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça é órgão de fi scalização, disciplina e 
orientação administrativa dos Juizados de Direito, com jurisdição em todo o Estado, conforme artigo 
35 da Lei Complementar Estadual nº 234/02;

CONSIDERANDO que o Código de Normas da Eg. Corregedoria Geral da Justiça (Provimento n.º 
029/2009, publicado no DJES do dia 16/12/2009) é a principal ferramenta de que dispõe este órgão 
censor para o desempenho de sua missão institucional orientadora;

CONSIDERANDO que o art. 700 do Código de Normas suscitou dúvidas acerca do reconhecimento 
de fi rma em documentos pós-datados;

RESOLVE:

Art. 1º. ALTERAR o artigo 700 do Código de Normas desta Eg. Corregedoria Geral da Justiça, que 
passa a apresentar a seguinte redação:

“Art. 700. É vedado o reconhecimento em documento sem data, pós-datado, incompleto ou que 
contenha espaços em branco.
§1º. Se o documento contiver todos os elementos do ato, poderá ser reconhecida a fi rma de somente 
uma das partes, não obstante faltem as assinaturas de outras.

§2º. Considera-se documento pós-datado, para efeitos do caput, aquele datado em data futura ao do 
reconhecimento.

Art. 2º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2012.

DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL
Corregedor-Geral da Justiça

ATOS OFICIAIS  Provimento
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NOTÍCIAS DA MÍDIA

 CARTÓRIOS NÃO TÊM LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER A AÇÃO POR DANOS 
MORAIS

Os cartórios extrajudiciais não possuem legitimidade passiva para responder em ação de 
danos morais decorrentes da má prestação dos serviços cartoriais. A decisão é da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar recurso especial do Rio de Janeiro. 

Uma mulher ajuizou ação de reparação por danos morais contra o Cartório do Décimo Quarto Ofício 
de Notas do Rio de Janeiro. Segundo ela, o cartório reconheceu firma sua em assinatura falsificada 
– fato provado pela perícia grafotécnica. Por isso, ela foi citada em ação de execução referente à 
cobrança de aluguéis de imóvel em que figurava como fiadora, embora desconhecesse o contrato. 

O cartório alegou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não possui personalidade 
jurídica. Assim, a responsabilidade civil seria do próprio tabelião – no caso, o antigo titular do cartório. 
Apesar dessas alegações, o juízo de primeiro grau considerou o pedido da mulher procedente e 
fixou a indenização em R$ 15 mil, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). 

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que as Leis 8.935/94 (Lei Orgânica do Serviço 
Notarial e Registral) e 9.492/97 (que regula o protesto de títulos e outros documentos) estabelecem 
a responsabilidade pessoal do titular do cartório, por conta da delegação do serviço. Em nenhum 
momento essas leis reconhecem a responsabilidade dos cartórios por eventuais danos a terceiros. 

Para o ministro, os cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica própria, que 
é adquirida apenas com o registro dos atos constitutivos na Junta Comercial ou no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas, exclusivo para os entes elencados no artigo 44 do Código Civil. 

Quanto à possibilidade, destacada no acórdão estadual, de equiparar os cartórios às pessoas 
formais do artigo 12 do Código de Processo Civil – espólio, massa falida etc., que detêm 
personalidade jurídica própria –, o relator considerou que a equiparação não é possível. 
Isso porque os entes do artigo 12 consubstanciam uma universalidade de bens e direitos 
capazes de contrair direitos e obrigações, o que não é o caso dos cartórios extrajudiciais. 

O cartório é tão somente um arquivo público gerenciado por particular escolhido por meio de 
concurso público, e por isso não é titular de direitos ou deveres na ordem jurídica, privada ou 
pública. Por isso, a responsabilidade civil decorrente da má prestação dos serviços cartoriais é 
imputada ao tabelião, titular do cartório, e, objetivamente, ao Estado. 

Processos: REsp 1177372

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa- STJ

DECISÃO STJ
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Recebemos nesta semana uma consulta que nos chamou atenção.

COLUNA  do Sr. Hugo
Hugo Antônio Ronconi

Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

Casados no estrangeiro - 
Divórcio no Brasil

Um dos nossos associados nos enviou o 
seguinte questionamento:

“Sr. Hugo Ronconi, Conforme conversa 
telefônica de hoje 27/02/2012, 

solicitamos informações sobre como proceder sobre 
uma Escritura Pública de Divórcio Consensual quando 
os contraentes casaram-se em Portugal e fi zeram a 
transcrição do casamento em nosso Cartório. Eles 
asseguram que através do seu advogado, ser possível 
lavrá-la normalmente. Aguardamos e agradecemos a 
colaboração (...)”.

A questão foi encaminhada ao Assessor da 
Presidência, Bruno Bittencourt Bittencourt, que emitiu 
o seguinte parecer:

“Não nos resta dúvida de que o divórcio de um 
casamento realizado no exterior possa ser dissolvido 
judicialmente no Brasil por expressa disposição 
do artigo 88, I do CPC, que trata da competência 
internacional.

Logicamente, buscando atender aos interesses 
da classe, fi zemos diversas pesquisas em livros, sites, 
tribunais etc obtendo poucas respostas a respeito da 
possibilidade da realização deste divórcio por escritura 
pública.

Porém, buscamos fundamentação jurídica para 
tanto e chegamos à seguinte conclusão:

“Na seara do direito internacional público vige o 
chamado princípio da reciprocidade, garantidor de que 
o tratamento dado por um Estado a determinada questão 
também será concretizado por outro país afetado pela 
decisão do primeiro”, que nada mais é do que aplicação 
dos princípios que regem a República Federativa do 
Brasil nas suas relações internacionais, tais como 
independência nacional, não-intervenção e igualdade 
entre os Estados, conforme elencados no artigo 4º. da 

Constituição Federal.

Logo, aquilo que é produzido no exterior e com 
validade idêntica Brasil deve ter o mesmo tratamento 
“lá fora”. A lei brasileira dita algumas normas para 
validade de atos alienígenas aqui no Brasil, dentre 
eles a realização do casamento e a própria sentença 
estrangeira.

O Código Civil Brasileiro estabelece em seu 
artigo 1.544 que “o casamento de brasileiro, celebrado 
no estrangeiro, perante as respectivas autoridades ou 
os cônsules brasileiros, deverá ser registrado em 180 
(cento e oitenta) dias, a contar da volta de um ou de 
ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo 
domicílio ou, em sua falta, no 1° Ofício da Capital do 
Estado em que passarem a residir”.

Em sentindo análogo dispõe o artigo 15 da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) - 
antiga LICC - que a sentença proferida no estrangeiro 
será executada no Brasil quando reunir os seguintes 
requisitos: a) haver sido proferida por juiz competente; 
b) terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente 
verifi cado à revelia; c) ter passado em julgado e estar 
revestida das formalidades necessárias para a execução 
no lugar em que foi proferida; d) estar traduzida 
por intérprete autorizado; e) ter sido homologada 
pelo Supremo Tribunal Federal (agora pelo STJ - 
EC45/2004).

Apesar de não se tratar de sentença, a escritura 
pública feita no Brasil, com os requisitos que lhe são 
inerentes, deverá produzir seus efeitos em Portugal 
por ter sido praticada pela autoridade competente 
(Tabelião), na presença de ambas as partes, devidamente 
acompanhadas de seu advogado, ser passível de 
execução e traduzida no país de destino (obviamente, 
por se tratar de Portugal a tradução não será necessária). 
Veja que os requisitos se assemelham àqueles previstos 
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Lembre-se!!!!

No dia 30/03/12 aconte-

cerá Assembléia Geral 

Ordinária às 17:00 hs na 

sede do SINOREG-ES!

 Não é permitido bem de família sobre terreno – O 
domicílio da família acentua a idéia de abrigo, de ponto 
de recolhimento e proteção de seus componentes; daí a 
inviabilidade de registro quando o imóvel seja apenas 
terreno. Apresentando, pois, a registro título instituindo bem 
de família, o ofi cial lhe recusará o assentamento se pertinente 
a terra nua. A clareza do art. 1.712 do CC/02 se impõe 
ao aludir a prédio residencial, urbano ou rural, com suas 
pertenças e acessórios. Da escritura deve, obrigatoriamente, 
constar menção de prédio residencial acompanhada do 
comprovante de recolhimento do respectivo imposto 
predial ou do alvará de vistoria (“habite-se).

Fonte: CENEVIVA, Walter. Lei do registros públicos 
comentada – 19. ed. – São Paulo : Saraiva, 2009.

Renúncia à herança
A renúncia não pode vir acompanhada de nenhum dos 
elementos acidentais limitadores de efi cácia do negócio 
jurídico – termo ou condição. Portanto, a renúncia precisa 
ser pura e simples, sem imposição de condições ou 
estabelecimento do termo. Levando-se em consideração 
o princípio da universalidade ou unidade da herança 
(art.1.791) não pode o herdeiro aceitar a herança em parte. 
Por exemplo, o herdeiro aceita os créditos, mas não aceita os 
débitos da herança. Ou aceita a herança sobre determinados 
bens. Isso seria impossível. Ou se aceita a herança ou se 
renuncia a ela. Podemos chamar essa característica de 
unidade da renúncia da herança, também prevista no art. 
1.808, caput.

Fonte: NEVES, Rodrigo Santos. Curso de Direito das 
Sucessões. Rio de Janeiro : Lumen Iuris, 2009.

CURIOSIDADES
no LINDB no que diz respeito às sentenças.

Com isso, chegamos à conclusão de que seria 
possível o divórcio de casamento realizado no exterior 
por escritura pública, uma vez preenchidos todos os 
requisitos exigidos para ato aqui no Brasil, os quais 
deveriam ser válidos em Portugal, em homenagem ao 
princípio da Reciprocidade, pois foi o ato celebrado 
conforme determinam as normas do país onde ele foi 
feito.

O STJ já decidiu questão muito parecida, no entanto, 
referindo-se a divórcio feito por notário estrangeiro 
submetido a registro no Brasil. “Assim, desde que 
preenchidos tais requisitos, o divórcio formalizado 
perante notário estrangeiro pode ser averbado no Brasil, 
independentemente de homologação pelo Superior 
Tribunal de Justiça prevista no artigo 105, inciso I, 
alínea “i”, da Constituição Federal.

Referido Tribunal, ao apreciar o Agravo 
Regimental na Sentença Estrangeira 456, assentou, na 
esteira do entendimento consolidado anteriormente 
pelo Supremo Tribunal Federal, que: “Prevendo a 
legislação alienígena o divórcio mediante simples ato 
administrativo, cabível é a sua homologação para que 
surta efeitos no território brasileiro.”

Com essas alegações, torna-se perfeitamente 
possível uma interpretação às avessas, a fi m de entender 
que a escritura lavrada aqui no Brasil será válida no 
exterior, se assim permitirem as regras do local.

Por fi m, sendo qualquer dos contraentes brasileiro, 
ainda que naturalizado, necessário será o traslado do 
casamento realizado no exterior perante o Registro 
Civil das Pessoas Naturais, nos moldes do artigo 1.544 
do Código Civil, como já delineado em parágrafo 
anterior, bem como, ser efetuado seu traslado no Livro 
“E” (artigos 32 e 33 da Lei 6.015/1973).

Dessa forma, em sendo pelo menos uma das 
partes brasileira, as averbações de alteração de estado 
civil referidas são escrituradas à margem direita do 
traslado de casamento efetuado no Livro E, pois no 
caso concreto o traslado fora feito como mencionado no 
parágrafo anterior.

Este é o nosso entendimento”.
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Rodrigo Grobério Borba 
Advogado - OAB/ES 11.017
E-mail: rodrigo@agvadvocacia.adv.br

01. O presente trabalho tem por fi nalidade levantar 
uma breve discussão sobre um tema atual e que se 
encontra cada vez mais presente na rotina administrativa 
do Poder Judiciário Estadual, especialmente no que diz 
respeito à classe cartorária do Estado Espírito Santo.

02. Tem sido louvável e freqüente os esforços da 
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo 
no sentido de exercer a fi scalização prevista na Lei 
8.935/94.

03. Por conseqüência, muitas questões práticas 
atinentes ao ato de fi scalizar trazem discussões 
interessantes e necessárias para a evolução de certos 
temas.

04. Doravante será tratado, especifi camente, da 
formação da comissão processante, notadamente o 
servidor que deve presidi-la, de acordo com o disposto 
no Código de Normas da CGJ-ES e na Lei Complementar 
46/94. 

05. Como bem se sabe a LC 46/94 trata do regime 
jurídico dos servidores públicos civis do Estado do 
Espírito Santo.

06. Antes do advento da Constituição Federal de 
1988, notários e registradores eram considerados 
funcionários públicos. Com a nova Carta em vigor, tais 
serviços passaram a ser exercidos em caráter privado, 
por delegação do Poder Público (art. 236 da CF/88).

07. Em 1994 foi publicada a Lei 8.935 que veio 
para regulamentar o art. 236 da CF, estabelecendo 
considerável autonomia aos delegados no que diz 
respeito à administração e gerenciamento das serventias 
extrajudiciais, situação essa que também acabou 
por trazer uma enorme discussão sobre o fato dos 
delegatários serem ou não servidores públicos. 

08. Duas correntes então se instalaram e uma delas 
vem ao longo dos anos se fortalecendo em relação à 
outra. Sobre essa corrente predominante, ponderou o 
Ministro Marco Aurélio no julgamento do RE 178.236:

“Não se tem preceito algum que equipare o notário, 
que exerce a atividade em caráter privado, como 
está na cabeça do art. 236 da CF/88, com o servidor 
público. Ele não percebe dos cofres públicos, o 
ganho que aufere decorre da equação alusiva aos 
emolumentos cobrados, segundo a Lei Federal 
previsto no § 2º do art.236 e às despesas resultantes 
da atividade, correndo à respectiva conta qualquer 
desequilíbrio negativo que venha a exsurgir (RE 
178.236/RJ).”

09. No mesmo sentido as considerações feitas pelo 
Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento:

O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM 
DESFAVOR DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES E 
A FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE

Cuida-se sim de um serviço público, o que, porém, 
não resolve por si só, o status do seu agente; nem 
todo serviço público executado por servidor público 
e o exemplo típico é o do serviço público prestado 
por delegação do Estado, como está no art. 236 da 
Constituição. Não se pode conceber que o Estado 
delegue a prestação de serviço público a quem 
é servidor público. O delegado, é elementar, 
exerce a delegação em nome próprio; o servidor 
o faz em nome do Estado, “representa o Estado”, 
para fazer honrosa à linguagem do saudoso Pontes 
de MIRANDA (RE 178.236-6-RJ – ementa no DJ 
11.4.97, p.1.610 ). Grifei.

10. Diante de exposições tão claras, não há como 
estender o conceito de “servidor público” de forma 
que possa englobar os notários e registradores. Se o 
legislador quisesse dar aqueles “profi ssionais do direito, 
dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício 
da atividade notarial e de registro” o status de servidor 
público, o teria feito na Lei específi ca.

11. Ultrapassadas essas considerações sobre a 
natureza jurídica dos notários e registradores, que serão 
importantes ao desfecho deste texto, passa-se então à 
questão proposta, qual seja, a formação da Comissão 
Processante em processos administrativos disciplinares 
em desfavor do notário e registrador.

12. O § 1º do art. 1.292 do Código de Normas 
da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo 
estabelece o seguinte:

§1º A Portaria que instaurar procedimento 
administrativo-disciplinar deverá conter a designação 
de uma comissão composta por 3 (três) servidores 
públicos efetivos e estáveis, indicando, dentre 
eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante 
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, 
ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do 
servidor processado.”

13. No mesmo sentido a Lei nº 8.112/90, aplicável por 
analogia, dispõe em seu art. 149, caput:

“Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por 
comissão composta de três servidores estáveis 
designados pela autoridade competente, observado 
o disposto no §3º do art. 143, que indicará, dentre 
eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante 
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou 
ter nível de escolaridade, igual ou superior ao do 
indiciado.”
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14. Assim, de acordo com as normas acima 
transcritas, conclui-se que o Presidente da Comissão 
Processante deve ter, no mínimo, o mesmo nível 
hierárquico do indiciado.

15. Por outro lado, o delegatário do serviço notarial 
e registral está vinculado ao Juiz de Direito Diretor do 
Fórum da sua Comarca. Neste sentido dispõe o § 5º do 
art. 18 do Código de Normas da CGJES:

§ 5º. As reclamações contra atos praticados pelos 
delegatários do foro extrajudicial serão apreciadas 
pela Corregedoria Geral da Justiça apenas quando 
demonstrado que o reclamante já se reportou ao 
Juiz da Vara dos Registros Públicos, onde houver, 
ou ao Juiz Diretor do Fórum.”

16. Portanto, por ser delegatário de serviço público, 
e pelo fato de estar vinculado, conforme a legislação 
já transcrita, ao Juiz de Direito Diretor do Fórum, é 
imperioso que um Juiz de Direito seja o Presidente 
da Comissão Processante, ainda que por delegação 
do próprio Juiz de Direito Diretor do Fórum.

17. Outro relevante motivo para justificar que 
a Presidência da Comissão Processante deva ser 
ocupada por um magistrado é que atualmente, e cada 
vez mais, a legislação vem outorgando aos notários 
e registradores atos que antes eram da competência 
exclusiva do magistrado. Um exemplo a ser citado é a 
Lei nº 11.441, em vigor desde 4.1.2007, que alterou o 
Código de Processo Civil, possibilitando que o inventário 
e divórcio fossem realizados extrajudicialmente, por 
meio de escritura pública por Tabelião de Notas.

18. Isso vem provar que a função notarial e registral 
vem se aprimorando e ganhando cada vez mais respeito 
e confiança do Estado (a propósito vide a complexidade, 
concorrência e elevado grau de dificuldade empregado 
nas fases de um concurso público para ingresso ou 
remoção na atividade).

19. Também não se deve olvidar que a matéria 
atinente aos registros públicos é bastante específica. 
Em regra, além dos notários e registradores, são 
os desembargadores, juízes e promotores com 
competências ligadas a esse ramo do direito, bem como 
os advogados militantes na área que possuem domínio 
sobre questões que envolvem a rotina dos serviços 
notarial e registral.

20. Não é razoável e justo aceitar que Analistas 
Judiciários ou Oficiais de Justiça presidam comissões 
processantes de PAD instaurado em face de notários e 
registradores, visto que esses servidores não ocupam 
cargo efetivo de nível superior ou igual ao notário e 
registrador.

21. Com todo o respeito, esses servidores não 
possuem o necessário conhecimento técnico, até 
porque não estão vinculados profissionalmente aos 
temas envolvidos nos PAD’s, de modo que o juízo de 
valor feito por eles sobre as circunstâncias teóricas e 
práticas ficará completamente prejudicado.

22. Para concluir o que fora até aqui exposto e com 
intuito de lançar uma nova sugestão a ser analisada e 
amadurecida pela classe, hodiernamente os concursos 
públicos para ingresso e remoção na atividade notarial 
e registral são elaborados pelo Poder Judiciário, com 
a participação de um Desembargador, que será seu 
presidente, por três Juízes de Direito, um Membro do 
Ministério Público, um Advogado, um Registrador e um 
Tabelião cujos nomes constarão do edital (Resolução nº 
81/CNJ).

23. Ora, se os notários e registradores compõem a 
comissão do concurso público de ingresso e remoção da 
atividade, com a mesma razão eles também deveriam 
integrar a comissão processante em PAD, a qual deve 
ser presidida por um juiz de direito. 

24. Destaca-se que os fundamentos legais acima 
transcritos, assim como a Lei Complementar 46/94, 
trazem regramento exclusivo para servidores públicos, 
e que apenas são aplicados analogicamente aos PAD’s 
que envolvam notários e registradores. 

25. Um exemplo a ser citado é o da Corregedoria 
Geral da Justiça do Maranhão, que inclusive foi veiculado 
pelo informativo do CNJ de 02 de fevereiro de 2012:

Corregedoria reúne delegatários de Serventias 
Extrajudiciais
(...)
Por esse motivo, uma das propostas colocadas 
em votação pela Corregedoria Geral da Justiça 
foi a formação de Comissão Processante 
(quando houver alguma investigação em 
Serventias Extrajudiciais) por um juiz e dois 
delegatários, que foi aprovada por unanimidade. 
Essa participação será feita por revezamento, 
sendo que o delegatário que estiver respondendo 
a Procedimento Administrativo Disciplinar 
estará impedido de compor comissão. Além 
disso, um dos delegatários terá a mesma 
função do investigado na comissão; o outro 
delegatário não, sendo apenas da mesma região.  
  
“Foi uma reunião bastante produtiva, na 
qual conseguimos criar uma interação maior 
com os delegatários e já começar a planejar 
as ações para avançar na prestação dos 
serviços das Serventias Extrajudiciais”, 
concluiu a juíza corregedora Alice Prazeres. 
  
CGJ-MA
Fonte: http://www.cnj.jus.br/noticias/
j u d i c i a r i o / 1 8 0 3 2 - c o r r e g e d o r i a - r e u n e -
delegatarios-de-serventias-extrajudiciais

26. Fica, pois, lançada essa idéia para quem sabe 
o Estado do Espírito Santo seja outro de vanguarda 
ao incluir os notários e registradores nas comissões 
processantes de processos administrativos disciplinares 
que envolvam outros notários e registradores. 
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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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