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Ilustres Colegas Notários  
e registradores 

Marcio Valory
Presidente em exercício do Sinoreg-ES

EDITORIAL

Deve ser missão 
de nossa ENTIDADE 
incentivar o estudo, 
considerando a 
permanente necessidade 
de atualização profi ssional 
da classe.

 
No último dia 

31/03/2012, foi realizado 
mais um curso em 
nossa sede, agora 
sobre a DOI. Mais uma 
vez, o SINOREG-ES 
ofereceu 160 vagas, 
disponibilizamos o curso 
em dois horários e, assim 
mesmo, deixamos de 
preencher 32 vagas, ou 
seja, 20% (vinte por cento) 
do total. Percebemos 
também que a presença 
dos delegatários foi 
mínima e muitos cartórios 
não enviaram qualquer 
funcionário, o que 
representa um desperdício 

de recursos e perdas de 
oportunidades.

 
Além dos cursos, hoje 

são disponibilizados três 
veículos de informação: 
site, boletim eletrônico 
enviado diretamente 
para o e-mail cadastrado 
(newsletter) e a 
revista. Toda a equipe 
de funcionários do 
SINOREG-ES está 
incumbida da missão 
de captar notícias, 
promover palestras, 
cursos, manter atualizado 
o site e o newsletter, 
disponibilizando aos 
sindicalizados noticias 
constantes e atualizadas.

 
Nessa FASE de 

informação rápida, 
há UMA GRANDE 
NECESSIDADE DO 
CONHECIMENTO para 

podermos lidar com 
SITUAÇÕES CADA VEZ 
MAIS EXIGENTES, e 
o mais interessante, não 
temos mais o DIREITO 
DE ERRAR! Hoje as 
responsabilidades são 
maiores, ENTÃO, o 
meu pedido a todos, 
vamos nos interessar 
mais, ler os informativos 
e, principalmente, 
PARTICIPAR.

 
Que todos da classe 

sejam bem vindos ao 
SINOREG-ES, isso, 
através do contato físico, 
bem como por meios 
eletrônicos. O importante 
é participar e buscar 
sempre se informar dos 
assuntos ligados ao nosso 
interesse profi ssional.

 
 
Boa leitura a todos.
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ARTIGO 

A lguns dias depois da realização de 
dois cursos sobre a DOI no auditório 
do SINOREG ES, em Vitória, o que 
muita honra me deferiu, sou convidado 

a escrever textos opinativos que serão divulgados 
por meio da muito conceituada revista mensal da 
Entidade, e isso, acredite o Leitor, aumentou, em 
muito, a alegria por poder, doravante, frequentar 
os serviços notariais e de registro do Estado 
capixaba.

Nesta primeira oportunidade, até para oferecer 
um pouco do conteúdo do treinamento realizado 
no último dia 31 de março aos colegas que não 
puderam estar presentes, fi carei no tormentoso 
tema da Declaração sobre Operações Imobiliárias 
– DOI, obrigação acessória que tem como sujeitos 
passivos os tabeliães de notas e os ofi ciais de 
registro de imóveis e de títulos e documentos.

De início, vale considerar o fato de que três 
meses após a edição do ato de revogação de todas 
as hipóteses de dispensa de envio da Declaração 
sobre Operações Imobiliárias – DOI, a Receita 
Federal do Brasil amplia, para o Ofi cial de Registro 
de Imóveis, as hipóteses de obrigatoriedade 
da comunicação, tornando indispensável que o 
registrador comunique a ocorrência de operação 
cujos dados já foram informados pelo notário 
por meio da declaração emitida e enviada em 
decorrência da lavratura da escritura de alienação 
do imóvel.

DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias
As operações comunicadas pelo Notário serão também objeto de comunicação 
pelo Registrador  Imobiliário

Por meio do art. 1º da IN-RFB nº 1.239, de 
17.01.2012, publicada no DOU de 18.01.2012 
(Boletim Eletrônico INR nº 5.066, de 19.01.2012), 
é dada nova redação à alínea “e”, do inciso II, do 
§ 3º, do art. 2º da IN-RFB nº 1.112/10, que passa 
a exigir o preenchimento e o envio da declaração 
pelo registrador imobiliário quando praticar ato em 
relação a documento que tenha sido “lavrado pelo 
Cartório de Ofício de Notas, independentemente 
de ter havido emissão anterior de DOI”.

Na prática, agora, o tabelião lavra a escritura 
pública, comunica a realização da operação 
imobiliária para a Receita Federal, por meio 
da DOI, faz constar no instrumento lavrado 
a expressão “Emitida a DOI” e quando este 
documento for apresentado ao registro de imóveis, 
depois de levado a efeito o ato de seu ofício, a 
operação imobiliária ocorrida deverá, novamente, 
ser comunicada.

Pode parecer exagero deste colunista, mas é 
assim mesmo que a coisa deve acontecer desde 
janeiro do ano em curso; sobre a mesma operação 
o Fisco será comunicado duas vezes, uma pelo 
notário e outra pelo registrador, mesmo na rara 
hipótese, mas existente, de os dois ofícios em dada 
localidade serem exercidos pela mesma pessoa, 
pasme o leitor.

Confi ra como fi cou o dever do registrador de 
imóveis (IN-RFB nº 1.112/10, art. 2º, § 3º, inciso II):

Antonio Herance Filho
Advogado, professor de Direito Tributário em cursos de pós-graduação, coordenador da Consultoria e 
coeditor das Publicações INR - Informativo Notarial e  Registral. É, ainda, diretor do Grupo SERAC.
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ARTIGO 

“§ 3ºO preenchimento da DOI deverá ser feito: 
(...)

II - pelo Serventuário da Justiça titular ou 
designado para o Cartório de Registro de 
Imóveis, quando o documento tiver sido:

a) celebrado por instrumento particular;

b) celebrado por autoridade particular com 
força de escritura pública;

c) emitido por autoridade judicial (adjudicação, 
herança, legado ou meação);

d) decorrente de arrematação em hasta 
pública; ou

e) lavrado pelo Cartório de Ofício de Notas, 
independentemente de ter havido emissão 
anterior de DOI” (Original sem destaques)

A redação anterior da alínea “e”, supra, era: “e) 
lavrado pelo Cartório de Ofício de Notas, e não 
constar a expressão “EMITIDA A DOI”, de modo 
que o que o notário comunicava não seria objeto 
de comunicação pelo registrador.

Como o fato gerador da DOI ocorre com a 
prática do ato notarial ou de registro e como a 
INRFB nº 1.239/12 entrou em vigor na data de 
sua publicação, o novo alcance dessa obrigação 
acessória, para o registrador de imóveis, o sujeita 
apenas a partir de 18.01.2012, ou seja, a nova 
regra não pode ser aplicada a fatos pretéritos, pena 
de violação do princípio constitucional tributário da 
legalidade.

Em relação, portanto, aos registros de escrituras 
públicas, das quais conste a expressão “Emitida a 
DOI”, feitos até 17.01.2012, não incidirá o dever da 
comunicação por falta de previsão legal.

Buscando fazer com o leitor comunicação 
eficiente, resumimos as últimas alterações na 
disciplina legal e normativa sobre a matéria, nos 
seguintes termos:

1) A IN-RFB nº 1.112, de 28.12.2010, aprova 
a versão 6.1 do Programa Gerador da DOI e 
revoga a IN-SRF nº 473, de 23.11.2004;

2) A IN-RFB nº 1.193, de 15.09.2011, revogou, 
a partir de 1º.01.2012, todas as hipóteses de 
dispensa da DOI, de que tratava o art. 5º da 
IN-RFB nº 1.112/10; e,

3) A IN-RFB nº 1.239, de 17.01.2012, altera 
a redação da alínea “e”, do inciso II, do § 3º, 
do art. 2º da IN-RFB nº 1.112/10, instituindo 
o dever da comunicação pelo Oficial do RI 
quando do registro de escrituras públicas 
independentemente de ter havido emissão 
anterior de DOI.

Assim, conclusivamente, desde 02.01.2012 os 
notários e registradores brasileiros (de imóveis e de 
títulos e documentos) devem apresentar a DOI, sem 
qualquer exceção, sempre que ocorrer operação 
imobiliária de aquisição ou alienação, realizada 
por pessoa física ou jurídica, independentemente 
de seu valor, cujos documentos sejam lavrados, 
anotados, averbados, matriculados ou registrados 
no respectivo “cartório” e, desde 18.01.2012, o 
registrador de imóveis deverá fazer a comunicação 
quando registrar escrituras públicas também 
na hipótese em que o notário já tenha enviado 
a declaração e feito constar no instrumento a 
expressão “Emitida a DOI”.

Ficamos por aqui, mas na próxima edição 
voltamos com questões tributárias relacionadas 
com as atividades notariais e de registro. Até lá!

Conheça o portal do Grupo SERAC e das 
Publicações INR (www.gruposerac.com.br)
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ARTIGO 

Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

 AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Um dos atos mais praticados nos cartórios 
de notas é a autenticação de documentos. 
Ainda assim, apesar de corriqueira sua 
prática, diversas são as particularidades 

que permeiam o ato.
Apesar de parecer simples, as consequências de 

uma autenticação feita de forma irregular podem 
ser extremamente prejudiciais ao tabelião de notas, 
motivo pelo qual é de muita valia a obediência às 
normas da Corregedoria Geral da Justiça e atenção 
redobrada na vistoria e perícia dos documentos 
apresentados.

O artigo 7º, inciso V, 
da Lei 8.935/94 atribui ao 
tabelião de notas competência 
exclusiva para autenticar 
cópias, sem, no entanto, ditar 
normas para que o ato seja 
praticado. Assim, cabe a cada 
estado federado regular a 
autenticação via Corregedoria 
Geral.

No Espírito Santo, a 
regulamentação está prevista 
nos artigos 677 a 684 do Código de Normas, além 
de outras regulamentações esparsas advindas de 
provimentos diversos.

Como é cediço, as autenticações só 
poderão ser feitas mediante a apresentação do 
documento original que se pretende reproduzir. É 
expressamente vedada a utilização de outra cópia 
para fins de autenticação, salvo, neste último caso, 
se esta cópia houver sido autenticada pela própria 
serventia (art. 677, CN).

A exceção de que trata o parágrafo antecedente 
tem fundamento na possibilidade de verificação 
dos itens de segurança que deve revestir o ato, ou 
seja, sendo a autenticação feita dentro da própria 
serventia, poderá o tabelião ou o preposto conferir 
com exatidão a assinatura daquele que lavrou o ato 

Segundo as regras da Corregedoria de Justiça do Espírito Santo

anterior, bem como conferir as etiquetas utilizadas e 
etc. Esta se mostra uma forma de desburocratização 
sem, no entanto, diminuir a segurança.

Os documentos a que se pretende autenticar 
deverão ser minuciosamente “periciados” pela 
serventia. Os tabeliães não deverão ater-se 
somente à mera conferência dos textos ou ao 
aspecto morfológico da escrita, mas verificar, com 
cautela, se os documentos copiados contêm rasuras 
ou quaisquer outros defeitos. Nestes casos o ato 
poderá ser praticado, porém com as respectivas 

ressalvas na autenticação.
O notário deve ter 

cuidado ao autenticar 
documentos como a 
identidade, por exemplo. 
A cédula é composta 
por diversos itens de 
segurança, como impressão 
em alto relevo, fibras 
luminescentes, fibras 
coloridas, impressão 
luminescente, dentre 
outros.

Luiz Guilherme Loureiro, em seu livro 
Registros Públicos – Teoria e Prática, assevera que 
não seria possível a autenticação de documento de 
identidade replastificado: “Os sinais que garantem 
a autenticidade do documento, como a gramatura 
do papel, a presença de marca d’água ou outro item 
de segurança, se a fotografia não foi trocada ou o 
texto adulterado. Em nenhuma hipótese poder-se-á 
tirar cópia autenticada de documento replastificado, 
uma vez que a cobertura plástica torna impossível 
o exame acima citado”.

O Código de Normas do Espírito Santo é omisso 
neste sentido, no entanto, deve o tabelião se ater 
a estas regras de segurança e caso haja fundada 
suspeita de fraude deverá recusar a autenticação do 
documento e comunicar, de imediato, à autoridade 

Sempre que possível as 
autenticações serão realizadas 
na frente (anverso) do documento, 
sendo que para cada reprodução 
corresponderá a um instrumento 
de autenticação, ou seja, será 
utilizado um selo para cada face 
de documento autenticado.

“

”

Abril_2012.indd   6 11/04/2012   17:36:55



7

ARTIGO 

policial (art. 678, §3º do CN).
As reproduções reprográficas de outra 

reprodução reprográfica não poderão ser 
autenticadas, salvo se revestidas de pública forma. 
Esta restrição, no entanto, não abarca aquelas 
emanadas e certificadas por autoridade ou repartição 
pública, como por exemplo, as cartas de ordem, 
sentenças, arrematação, adjudicação, formais de 
partilha e certidões da junta comercial, sendo que 
aquelas provenientes de outras comarcas somente 
serão autenticadas se nelas estiver reconhecida a 
firma do signatário.

Sempre que possível as autenticações serão 
realizadas na frente (anverso) do documento, sendo 
que para cada reprodução corresponderá a um 
instrumento de autenticação, ou seja, será utilizado 
um selo para cada face de documento autenticado.

A Corregedoria da Justiça do Espírito Santo, ao 
regulamentar a implantação do selo físico, dispôs 
neste sentido no artigo 1º, §1º, “e” do Provimento 
026/2005: “pela autenticação de cópia, frente 
e verso de documentos de identidade, título de 
eleitor, cartão de identificação do contribuinte ou 
outros assemelhados serão aplicados dois Selos de 
Fiscalização”.

Vale salientar que os espaços em branco nas 
folhas em que constar a autenticação deverão ser 
inutilizados. É usual que se utilize, por exemplo, o 
carimbo “Em Branco” no verso do documento para 
evitar que seja impresso qualquer outra informação, 
dificultando assim a ação de possíveis fraudários.

Também será permitida a autenticação 
reprográfica ou eletrônica de documentos contábeis 
ou fiscais de empresas, desde que assinados 
eletronicamente, conforme a Norma Brasileira 
de Contabilidade aprovada pela Resolução nº 
1.020/20051 e titulação NBC-T 2.8.

O procedimento para tanto é ditado pelos §§ 
1º e 2º do artigo 684 do Código de Normas, de 
modo que “os documentos digitalizados devem ser 
assinados pela pessoa física ou jurídica responsável 
pelo processo de digitalização, pelo contabilista 
responsável e pelo empresário ou sociedade 

1  Esta norma estabelece critérios e procedimen-
tos para a escrituração contábil em forma eletrônica e a 
sua certifi cação digital,  sua validação perante  terceiros, 
manutenção dos arquivos e responsabilidade de contabi-
lista.

empresária que utilizarão certificado digital 
expedido por entidade devidamente credenciada 
pela ICP – Brasil”, e que deverão, posteriormente 
ser apresentados ao Tabelionato para autenticação.

Portanto, deve o titular da serventia de notas 
ater-se às regulamentações do Código de Normas, 
observando sempre recomendações de segurança, 
conferindo o teor das informações contidas nos 
documentos, sua gramatura e, principalmente 
recusar a prática do ato caso haja fundada suspeita 
de fraude.

   
É POSSÍVEL 

AUTENTICAR
NÃO É POSSÍVEL 

AUTENTICAR
Cópia autenticada, 
desde que o ato 
tenha sido praticado 
na própria serventia.

Cópia simples ou 
cópia autenticada em 
serventia diversa.

Cópia carbonada 
de  notas  fi scais  e/
ou  certifi cado  de 
conhecimento de 
transporte de cargas.

R e p r o d u ç ã o 
xerográfi ca  de 
vias carbonadas 
de documentos 
diversos

Impressos extraídos 
da internet com 
certifi cação digital.

Impressos extraídos 
da internet.

D o c u m e n t o s 
contábeis  ou  fi scais 
de uma empresa, 
desde que assinados 
eletronicamente.

Fax

Cópia de cópia sob 
pública forma.

Cópia de cópia 
simples.

Fontes: 

LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos. 
Teoria e Prática. – 2. ed. – Rio de Janeiro : Forense ; 
São Paulo : Método, 2011.

Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral 
da Justiça do Espírito Santo.

Apostila de Documentoscopia de Luiz Gabriel 
Costa Passos.
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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 MARÇO 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 FEVEREIRO/2012, aprovando o 
ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 471.565,92

Saldo em caixa mês anterior 510.181,87

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 981.747,79

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 322.526,89

2 - Repasse de editais (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 4.890,00

3 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de 
Registro Civil) 20.024,66

4 - Repasse de Celular (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 291,50

5 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 240,00

6 - Repasse ao Sinoreg-ES 9.431,32

6.1 - 2% referente depósito entre 17/02 a 29/02 45,18

7 - Repasse à AMAGES 9.423,32

7.1 - 2% referente depósito entre 17/02 a 29/02 45,18

8 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 003/2012 2.932,31

SALDO LÍQUIDO 369.850,28 611.897,51

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 47.565,59

C.a - 10% referente depósito entre 17/02 a 29/02 225,91

SALDO 564.106,01

Recebimentos entre 17/03 a 31/03 6.900,09

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 571.006,10

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 47.791,50 (quarenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais 
e cinquenta centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 02 de abril de 2012 .

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

 PROVIMENTO Nº 06/2012

Altera a redação dos artigos 557 e 649, parágrafo único, 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 a cobrança de taxa de busca para a emissão de segunda via de certidão, quando a parte fornece 
todos os dados necessários para a localização, vem sendo objeto de discussão;

CONSIDERANDO que o art. 649, parágrafo único, do Código de Normas suscitou dúvidas, por parte de alguns cartorários, 
acerca dos emolumentos que devem ser cobrados quando da emissão da Certidão Negativa de Incapacidade Civil;

RESOLVE:

Art. 1º. ALTERAR o artigo 557 do Código de Normas desta Eg. Corregedoria Geral da Justiça, que passa a apresentar 
a seguinte  redação:

Art. 557. As certidões emitidas pelas serventias serão lavradas em inteiro teor, em resumo, ou em relatório, conforme 
quesitos, e devidamente autenticadas pelo ofi cial.

Parágrafo único. Quando a parte, para a emissão da segunda via de certidão, fornecer todas as informações necessárias 
para a localização da certidão (livro, folha, termo, etc.) e for aplicável o emolumento previsto na tabela 3 da Lei nº 
6.670/01, item IV, este deverá ser cobrado somente uma vez.

Art. 2º. ALTERAR o parágrafo único do artigo 649 do Código de Normas desta Eg. Corregedoria Geral da Justiça, que 
passa a apresentar a seguinte redação:

Art. 649. [...].
Parágrafo único. A certidão de que trata o inciso XIV:
I. terá validade de 60(sessenta) dias, a partir da data de sua expedição;
II. será lavrada conforme o modelo apresentado no ANEXO IX, pelo Registro Civil da sede do domicílio do alientante do 
imóvel nas Comarcas do interior, assim como na hipótese do alienante ser domiciliado na Grande Vitória, pelo Registro 
Civil da sede do Município onde o mesmo é domiciliado;
III - Os emolumentos devidos pelo ato da emissão da certidão são os previstos na tabela 3 da Lei nº 6.670/01, itens I-A, IV 
e IX, independente do número de buscas, acrescidos de 10% (dez por cento) correspondente ao FUNEPJ e de 5% (cinco 
por cento) correspondente ao FADESPES.

Art. 3º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Vitória/ES, 05 de março de 2012

DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL
Corregedor-Geral da Justiça
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PROVIMENTO Nº 07/2012
 

Altera a redação do artigo 1137 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 se faz necessário normatizar a cobrança de emolumentos, quando as escrituras públicas 
tiverem como objeto mais de uma MATRICULA ou
UNIDADES AUTONOMAS;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. ALTERAR o artigo 1137 do Código de Normas desta Eg. Corregedoria Geral da Justiça, que passa a 
apresentar a seguinte redação:
 
“Art. 1137. O comprovante de recolhimento de tributo incidente sobre o ato a ser registrado e as certidões 
negativas exigidas por lei devem ser mencionadas de maneira sucinta no registro.
 
Parágrafo único. Na transmissão inter vivos, os emolumentos devidos pela lavratura de escrituras devem ser 
calculados por imóvel e/ou ato notarial integrante do respectivo instrumento público. Os tabeliães de notas 
fi cam obrigados a informar no arquivo de remessa do selo digital:
 
I - a quantidade de atos notariais e de imóveis integrantes de cada instrumento de escritura pública lavrada;
 
II - o valor negocial (valor declarado) e o valor da base de cálculo (valor de avaliação ou de atribuição) de cada 
ato e/ou imóvel integrante de cada instrumento de escritura pública lavrada.
 
Art. 2º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
 
Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2012
 

DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL
Corregedor-Geral da Justiça
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PROVIMENTO Nº 08/ 2012

 
Suspende a vigência do Artigo 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 a averbação do reconhecimento de fi lhos é tema regulado pelo art. 97 da Lei de Registros 
Públicos (Lei 8.934/94);
 
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça publicou o Provimento nº 16, em 17 de fevereiro de 2012, 
que dispõe acerca da averbação quando o reconhecimento de fi lhos ocorre por meio de escritura pública, em que 
conste a anuência expressa do fi lho maior, ou, se menor, da mãe;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. SUSPENDER a vigência do artigo 957 do Código de Normas desta Eg. Corregedoria Geral da Justiça até 
que haja decisão de Consulta Administrativa encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça.
 
Art. 2º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
 
De Mantenópolis para Vitória/ES, 08 de março de 2012

 
DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL

Corregedor-Geral da Justiça
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Hugo Antônio Ronconi
Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

COLUNA  do Sr. Hugo

01 – AMAGES E FISCALIZAÇÃO DO FARPEN

O SINOREG-ES dá ciência aos seus associados e 
demais membros da classe, sobre o ofício nº 390/
AMAGES, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor 
Sérgio Ricardo de Souza, Presidente da AMAGES e 
Gestor Administrativo do FARPEN, cujo teor segue 
abaixo:

“Senhores Membros do Conselho Gestor do 
FARPEN, 
A AMAGES – Associação dos Magistrados do Espírito 
Santo – na qualidade de gestora administrativa do 
Fundo, através dos relatórios mensalmente enviados 
pelo gestor fi nanceiro (SINOREG), tem observado 
que muitas das serventias notariais e registrais não 
tem observado o prazo estabelecido no art. 7º da 
Lei nº 6.670/2001 para repasse das contribuições 
destinadas ao Fundo, estando muitas inadimplentes 
por prazo superior a três meses.
Nesse sentido, a AMAGES vem sugerir que a próxima 
reunião do Conselho Gestor seja deliberada sobre a 
viabilidade em ofi ciar o Ministério Público com vistas 
a adotar as medidas penais cabíveis em face dessas 
serventias.

Respeitosamente,

Juiz de Direito SÉRGIO RICARDO SOUZA
Presidente da AMAGES/Gestor Administrativo”

02 – RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE

PROJETO “EM NOME DO PAI”

Realizou-se no dia 
03/04/2012, na sede da 
Associação do Ministério 
Público, palestra 
ministrada pelo Promotor 
de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, Dr. Leonidas Farrula Júnior, coordenador 
do projeto “EM NOME DO PAI”, com presença da 

Diretora e da Vice-Diretora da 
Escola de Estudos Superiores 
do Ministério Público, Dr.ª Maria 
de Fátima Cabral de Sá e Dr.ª Andrea Teixeira de 
Souza, respectivamente, os Promotores de Justiça, 
Dr. Luciano Rocha de Oliveira e Drªs Arlinda Maria 
Barros Monjardim, Claudia Torres Sasso, Fabiana 
Fontanella, Marcia Jacobsem Ferreira da Silva, Maria 
Cristina Pimentel, Patrícia Calmom Rangel, Sandra 
Maria Ferreira e Valéria Barros Duarte Morais, a 
Juíza Coordenadora Dr.ª Janete Pantaleão, além do  
representante da Defensoria Pública e o SINOREG-
ES, representado pelo seu Diretor Administrativo, 
Hugo Antônio Ronconi.

A palestra foi sobre o Provimento 16 do CNJ, cujo 
principal objetivo é reduzir o número de crianças que 
não possuem registro paterno, explicando sobre os 
efeitos psicológicos que a situação de sub-registro 
pode trazer para a vida da criança, fazendo com que 
esta se sinta rejeitada ou, até mesmo, não apresente 
um bom rendimento escolar. 

Na ocasião também foi debatido sobre a averbação 
de reconhecimento do fi lho, independentemente de 
manifestação do Ministério Público, enumerando 
várias alternativas a serem tomadas, como, por 
exemplo, o importante papel das escolas e da 
Defensoria Pública, comunicando eventual falta de 
registro paterno ao órgão ministerial ou ao Juiz de 
Direito, para que adotem as medidas cabíveis quanto 
a regularização da paternidade.

Foi discutida, também, a gratuidade constante do art. 
9º do Provimento 16, solicitando ao SINOREG-ES 
algumas providências, a saber:

a) O cartório deverá insistir com a mãe para 
que declare o nome do pai, argumentando 
as consequências e prejuízos futuros para a 
criança;

b) O reconhecimento espontâneo de fi lho po-
derá ser feito perante o Ofi cial de Registro 
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das Pessoas Naturais a qualquer tempo, por 
escrito particular, que será arquivado em car-
tório;

c) A pessoa interessada poderá optar pela uti-
lização do termo, cujo preenchimento será 
providenciado pelo Ofi cial, conforme modelo 
anexo ao Provimento 16 do CNJ, o qual será 
assinado pelo interessado e pelo Ofi cial;

d) Para efetuar o reconhecimento, o interessa-
do poderá comparecer ao Ofício de Registro 
Civil das Pessoas Naturais diverso daquele 
em que foi lavrado o registro de nascimen-
to do fi lho, devendo, para tanto, apresentar 
cópia da certidão e informar em qual ser-
ventia foi realizado o respectivo registro, for-
necendo, ainda, os dados para induvidosa 
identifi cação do registrado;

e) Quando realizado em serventia diversa, o 
Ofi cial do cartório onde o termo de reconhe-
cimento foi feito deverá encaminhar o docu-
mento escrito e assinado, bem como a cópia 
da certidão de nascimento, para a devida 
averbação, ao Ofi cial da serventia onde foi 
registrado o nascimento;

f) Segundo normas do Provimento 16 do CNJ, 
não há necessidade de reconhecimento de 
fi rma, desde que o termo de reconhecimento 
de paternidade esteja assinado pela parte in-
teressada e pelo Ofi cial do Registro Civil das 
Pessoas Naturais;

g) A Egrégia Corregedoria publicou o Provimen-
to 08/2012, em 12/03/2012, suspendendo os 
efeitos do artigo 957 do Código de Normas, 
considerando normas constantes do Provi-
mento nº 16 do CNJ, tornado-se desneces-
sária a manifestação do Ministério Público;

h) Quando amparados pela assistência judiciá-
ria gratuita, nos termos da lei, deverá constar 
do termo de Reconhecimento para ser feito o 
ressarcimento, observando-se o disposto na 
Lei 6.670/01 (FARPEN).

CURIOSIDADESCURIOSIDADES

Anulabilidade da partilha

Segundo dispõe o art. 1.029 do Código de Processo 
Civil, a partilha amigável, lavrada em instrumento 
público reduzida a termo nos autos do inventário ou 
constante de escrito particular homologada pelo juiz, 
“pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial 
ou intervenção de incapaz”. Acrescenta o parágrafo 
único que prescreve em um ano o direito de propor 
ação anulatória, contado esse prazo: “I- no caso de 
coação, do dia em que ela cessou;II- no caso de erro 
ou dolo, no dia em que se realizou o ato; III- quanto 
ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade”.

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

Descrição, Partilha de Bens, Nome do Cônjuge

Na escritura de separação consensual ou divórcio 
consensual, devera constar entre outras coisas, as 
disposições relativas à descrição e à partilha dos bens 
comuns, divisão de bens, pensão alimentícia, acordos 
retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro (a) 
ou a manutenção do nome adotado quando se deu o 
casamento e outros elementos de relevância, como 
alimentos,  guarda  de  fi lhos,  obrigações  presentes 
e futuras entre outras particularidades próprias de 
casa caso.

Fonte: MIRANDA, Jeferson. Manual Prático do 
Tabelião de Notas. Espírito Santo, 2007
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Alzira Maria Viana
Cartório do 3º Ofício de Cariacica-ES 

A  questão da identifi cação de 
documentos originais tem seu 
maior enfrentamento por conta das 
falsifi cações e fraudes documentais 

que de modo geral constituem-se em um problema 
crescente no país e confi gura-se em um desafi o 
para o exercício das atividades notariais e registral. 
Em termos de falsifi cação documental se verifi ca 
toda a espécie de documentos, tais como: Cédulas 
de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, 
CPF, comprovantes de renda, comprovantes de 
residência, certidões de nascimento, Passaportes 
entre outros. Conforme se observa através 
da imprensa, a criminalidade neste segmento 
ocorre sem limites, basta o interessado na fraude 
«solicitar» o tipo de documentação que deseja, 
fornecer a fotografi a para obter um kit completo de 
documentos favorecendo o estelionato.

Com os documentos fraudulentos, inúmeras 
ações criminosas podem ser realizadas, tornam-se 
ferramentas perfeitas para obter fraudes, prática de 
outros crimes, pequenos e grandes golpes, alugar 
e comprar imóveis, assinar contratos de compra 
e venda, fi nanciamento, entre outros. O conjunto 
de ações delituosas praticadas é específi co de 
criminosos que agem no anonimato, haja vista que 
sua conduta fraudulenta é favorecida de maneira 
abrangente pela sofi sticação da tecnologia, 
associada a escassez de integração entre as várias 
autoridades, limitação de poder de determinados  
profi ssionais, no combate a este fenômeno.

De acordo com dados ofi ciais divulgado no 
“Monitor das Fraudes”1, no país circulam cerca de 

 IDENTIFICAÇÃO DE 
DOCUMENTOS ORIGINAIS: 
ENFRENTAMENTOS E CONTEXTO

dezesseis milhões de carteiras de identidade falsas, 
confi gurando-se em diversos tipos de documentos 
falsifi cados, com diferentes graus de qualidade e 
sofi sticação. De modo geral, dispor de identidade 
falsa e não rastreável oportuniza muitas atividades 
criminosas. Como por exemplo, o caso de um 
“laranja” perfeito, invisível e não rastreável, além 
de confi ável, pois é “virtual”, sendo na realidade o 
próprio criminoso.

É notório que muitas são as versões 
existentes, cada dia mais sofi sticadas de golpes 
envolvendo falsifi cação documental, monitoradas 
por especialistas. Ou seja, verifi ca-se que uma 
grande parcela das fraudes implicam, em algum 
momento, a utilização de algum tipo de documento 
ou identidade falsifi cada, seja qual for o esquema 
aplicado, os criminosos optam em disfarçar a 
atuação de seus golpes de sua própria identidade, 
conseqüentemente, utilizam-se da falsifi cação 
como artifício para alcançar objetivos ilícitos.

Neste cenário, observa-se que novas tecnologias 
vêm sendo utilizadas, tanto no setor público quanto 
na iniciativa privada, vislumbrando minimizar e 
contornar o problema das fraudes relacionadas a 
falsifi cação documental. O Brasil busca evoluir em 
termos de aquisição deste know how. Contudo, a 
presença destas tecnologias no cenário nacional 
acontece de forma esporádica no setor público, 
e mostra engatinhando no âmbito da iniciativa 
privada, porém a perspectiva é de consolidar a 
tendência de um crescente progresso na utilização 
de ferramentas tecnológicas que ajudem a coibir 
a utilização de documentação falsifi cada. Com 
relação à falsifi cação documental no contexto 

ARTIGO 
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notarial e registral, a identificação de documentos 
originais depara-se com questões inquietantes.  A 
primeira reflexão reporta-se aos apontamentos de 
Ceneviva2 salientando as atribuições exercidas 
pelos serventuários extrajudiciais: “O serviço 
registrário faz de seu titular um delegado do Poder 
Público, com a possibilidade, nos limites da lei, 
de proceder, examinar, julgar, representar, resolver 
quanto se refira às questões que lhe sejam 
pertinentes.”[grifo meu]. 

Dessa forma, os notarios e registradores 
devem se limitar apenas, e tão somente, à análise 
extrínseca dos documentos, haja vista, que em 
caso de desconfiança com relação a autenticidade 
do documento, somente aos peritos são imputadas 
as atribuições para estabelecer com segurança 
se o documento é ou não autentico, por se tratar 
de profissionais a que são assegurado caráter 
técnico-científico para execução de tal atividade. 

Compreende-se que, consequentemente, não 
é obrigação do notário levantar discussão com 
relação à veracidade das declarações prestadas 
ou documentações apresentadas pelas partes, 
porém, deve o referido profissional, cumprir sim o 
dever de dar continuidade aos seus atos, exercendo 
seu oficio sempre com eficiência, urbanidade e 
presteza em acordo com o que expressa o artigo 
30, inciso II, da Lei dos Notários e Registradores 
sob o nº.8.935/94.

 Em caso que o notário desconheça a não 
autenticidade de determinado documento, 
mesmo observando todas as suas características 
extrínsecas e materiais antes de lavrar a escritura 
e, desta forma ainda, não conseguiu constatar 
falsificação perceptível através da análise 
funcional, não caberá ao notário responder por 
atos fraudulentos praticados pelas partes. É 
imprescindível a conscientização da relevância 
que permeia proceder corretamente o processo 
de identificação documental, uma vez que tal 
procedimento reverte-se em prol da própria 
segurança e da sociedade de modo geral, impedindo 
que algum sujeito, de maneira indevida, utilize-se 
de dados pessoais de outrem, em conseqüência 
da perda, roubo ou extravio de documentos.

2

Mediante o exposto, verifica-se que os notários 
e registradores, inserem-se em um cenário de risco, 
uma vez que, a todo o momento estão expostos 
a se deparar com documentação fraudulenta, 
porém não lhes compete, apreender, segurar, ou 
atestar a fraude verificada, função esta atribuída 
exclusivamente a peritos,  consequentemente, 
não lhes imputa responsabilidade pelos danos 
resultantes da fraude praticada pelas partes, 
conforme traz a lume a lição de Venosa3: 

[...] Os cartorários são detentores de 
cargos públicos e, portanto, funcionários 
em sentido amplo. Nesse prisma, o Estado 
responde objetivamente pelo dano causado 
por esses serviços como, por exemplo, 
reconhecimento falso de firma, procuração 
ou escritura falsa. A responsabilidade 
emergirá quando o notário causar um dano 
a seus clientes, quando o fim colimado pelo 
serviço não for devidamente atingido ou 
quando houver vício [...]. Nesse sentido, é 
ampla a responsabilidade do notário, cuja 
repercussão deve ser analisada no caso 
concreto. Em princípio, a ação indenizatória 
deve ser dirigida contra o Estado, embora 
entenda parte da doutrina que a ação pode 
também ser direcionada diretamente contra o 
notário, hipótese em que o autor deve provar 
culpa ou dolo, porque a responsabilidade 
objetiva é somente do Estado nessa hipótese. 

Face ao exposto, e sendo ainda o contexto 
da responsabilidade civil complexo e polêmico, 
a hermenêutica majoritária direciona que apenas 
existirá responsabilidade se notários e registradores 
ou prepostos atuarem com culpa ou dolo no 
exercício de suas atividades laborais. Na situação 
colocada, não compete ao notário e registradores, 
caso a falsificação não seja grosseira, levantar 
discussão quanto à veracidade do documento de 
identificação pessoal apresentado pela parte, pois 
não constitui-se em sua atribuição funcional, mas 
sim, de um perito. 

3  VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil - Res-
ponsabilidade Civil - 8 ed. 2008, vol.4, São Paulo: 
Atlas, 2008, p.  259.
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Desse modo, observadas todas as cautelas por 
parte do notário e do registrador, mesmo tendo 
sido desconstituído em juízo o documento em 
virtude da prova pericial de fraude ou falsidade, 
não cabe argumentar sobre responsabilidade 
civil do referido profissional notarial, uma vez 
que, compreende-se que o mesmo agiu dentro 
do seu limitado dever legal. Assim, pode-se 
considerar que a responsabilidade objetiva deve 
ser imputada ao Estado, cabendo ao notário tão 
somente a responsabilidade civil caso sua ação 
configurasse em dolo ou culpa. É notório que, 
enquanto não houver a criação de um documento 
único e nacional de identificação tal situação será 
corriqueira e natural. Logo tal fato não motivará a 
identificação criminal. Não havendo informações 
divergentes nos documentos apresentados, estará 
completamente satisfeita a segurança quanto à 
sua real identidade.

O presente artigo buscou refletir sobre os 
desafios e enfrentamentos vivenciado pelos 
notários e registradores, mediante a burocracia e 
a exigência de maior celeridade no exercício de 
suas atividades laborais, sem colocar em risco a 
segurança mediante as constantes tentativas de 
fraudes, configuram em dificuldade no processo 
de implementar a desburocratização sem 
comprometer a segurança jurídica que muitos de 
seus procedimentos cartorários buscam assegurar. 
Explicitou que, em hipótese alguma é permitido 
aos notários e registradores, o uso da afirmação 
de que um documento “é falso”, cabendo-lhe 
apenas a função, enquanto objetivo do cartório, 
exclusivamente, de identificar se os referidos 
documentos são originais ou não. Por um lado, 
os notários e registradores ficam limitados em 
suas atribuições quando se deparam com fraudes 
e falsificações, por outro a sociedade reivindica 
a desburocratização, porém exige segurança com 
relação à legitimidade dos documentos, denotando 
a relevância de que é essencial que se busque o 
ponto de equilíbrio entre os dois lados da questão.

O que é notório, é que as fraudes em documentos 
de toda a natureza, Carteira de Identidade, 
contratos de venda e compra, constituição de 
empresas, entre outros são práticas comuns 

que fazem parte da rotina diária dos cartórios. 
Certamente os cartorios e seus profissionais estão 
preparados para as inovações que possam vir a 
exigir de suas funções, como por exemplo, muitos 
já atuam com assinatura digital, agregando valor 
à segurança oportunizada pela tecnologia, à fé 
pública do notário, ou tabelião, e do registrador. 
Enquanto essa evolução não se consolida em 
relação a identificação dos documentos originais, 
resta a esses profissionais, manter cautela e 
precaver-se assegurando-se de agirem dentro dos 
limites da lei, espera-se que em um futuro próximo 
um grande e verdadeiro salto seja dado em direção 
a eficiência, agilidade e segurança jurídica para 
melhoria da sociedade moderna.
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REGIME JURÍDICO DE SIGILO NO REGISTRO FACULTATIVO DE DOCUMENTOS 
PRIVADOS  EM PAPEL OU MÍDIA DIGITALIZADA

I.  REGISTRO FACULTATIVO COM CLÁUSULA 
DE SIGILO

  Afirme-se  que  este  brevíssimo  estudo  –  de  tônica 
nomeadamente prática – investigará o regime jurídico 
de sigiloaposto no registro facultativo de quaisquer documentos 
particulares, elaborados em papel ou mídia digitalizada, para 
simples conservação e perpetuidade, tal como permite o artigo 
127, VII, da Lei 6.015/1973, combinado ao artigo 30, VI, da Lei 
8.935/1994.

 Não se pense que isso vulnera a garantia constitucional do 
direito a informações e certidões (cf. art. 5º, XXXIII, XXXIV, b, 
LXXII) independentemente de motivo ou fundamentação, 
recepcionando, nesse ponto, a norma dos artigos 16 a 21 da Lei 
6.015/1973. Tampouco fragiliza o princípio da publicidade dos 
atos notariais e registrais.

Sucede que a garantia de certidões, por exceção, há de observar 
as hipóteses de sigilo justificável, em defesa da intimidade das 
pessoas, naturais ou jurídicas, basta que a publicação possa expor 
e comprometer aspectos importantes da vida privada.

 Isto é tão relevante que a Constituição da República, em 
seu artigo 93, IX, restringe a publicidade dos atos processuais, 
conferindo maior peso à privacidade sobre o interesse geral 
à informação. A seu turno, a lei processual civil reveste com 
segredo de justiça as causas que tenham por objeto o universo das 
relações familiares, afora aquelas em que prepondera o interesse 
estatal (cf. art. 155, I e II).

Daí afirmar-se: a publicidade inata ao registro facultativo não 
se abre ilimitadamente, ficando adstrita aos interesses ou direitos 
personalíssimos das partes dele signatárias, que podem, a seu 
arbítrio, autorizar ou não a divulgação do respectivo conteúdo 
a terceiros.

Dos tabeliães de notas, do muito que os distingue dos 
registradores, avulta que os primeiros recolhem a vontade 
dos outorgantes, dando-lhe forma jurídica, enquanto que 
os só  registradores,  e  nestes,  especificamente,  os  de  títulos 
e documentos, por serem destinatários preferenciais de atos 
próprios da vida privada, examinam apenas a autenticidade e 
validez desses mesmos atos, atendendo à natureza do registro 
requerido, que pode ser constitutivo, declarativo, de simples 
notícia ou de mera conservação.

O traço que se destaca no registro facultativo é a dispensa de 
publicidade ativa e a observância do dever de sigilo, se assim 
for requerido no ato de apresentação, sigilo que não destoa da 
Constituição da República quando excepciona a publicidade 
como princípio fundamental da Administração Pública.

 Por sua especialização, e melhor inserção no sistema das notas 
e registros públicos, importa formular alguns lineamentos do 
registro facultativo com sigilo, mais nos dias atuais, inteiramente 
dobrados aos reclamos da informática, que troca papéis por discos 
óticos, em linguagem digitalizada e criptografada.
II.  REGISTRO FACULTATIVO E REGISTRO 
OBRIGATÓRIO

A sujeição ao registro é comumente obrigatória. O artigo 127, 

VII, citado, constitui singular exceção a prol da conservação 
pública facultativa de quaisquer documentos privados. Um 
efeito genérico do registro obrigatório, embora sem sanção 
direta, é torná-lo oponível frente a terceiros. Em contraposição, 
o registro facultativo visa à custódia do conteúdo documentário, 
para  fins  de  conservação  e  perpetuidade,  acautelando-se,  desse 
modo, no curso do tempo, os atos de reprodução fidedigna.

 Historicamente, uma passagem pelo artigo 4º do Decreto 
4.775/1903, em nota de Serpa Lopes, revela que o objetivo 
inaugural do registro de instrumentos particulares foi para 
autenticar datas, reduzindo os casos de ante ou pós-datação, bem 
ao gosto dos fraudadores da época (cf. Tratado, v. 2, p. 58 ss.).

 De conseguinte, no caso de registro facultativo, a publicidade 
é um efeito secundário ou supletivo, cujo valor, no trato direto 
com terceiros, interessados ou não, subordina-se à autenticidade 
intrínseca do documento objeto de divulgação.

 Nesse ponto, cabe logo assinalar-se: o registro público 
facultativo, ao se fazer guardião de documentos privados, a título 
de conservação e perpetuidade, não está autorizado a dar-lhes 
publicidade ativa mediante certidões, exceto se a tal consentirem 
as partes que o produziram.

  Eis  onde  se  infiltra  a  questão  do  sigilo, a observar pelos 
registradores, sob pena de grave violação de dever ético 
profissional,  nos  exatos  termos  do  artigo  3O,  VI,  da  Lei 
8.935/1994, tornando-os passíveis de sanções de natureza civil, 
penal e administrativa.

 A importância do sigilo é a abordagem que segue.
III.  REGISTRO FACULTATIVO DE DOCUMENTOS 
PRIVADOS E A FUNÇÃO DA CLÁUSULA DE SIGILO

Se a publicidade é um dos princípios reitores do Direito 
Notarial e Registrário, consagrado desde o artigo 37 da 
Constituição da República, e aprofundado, como regra insular, 
na dicção do artigo 1º da Lei 8.935/1994, o seu reverso, embora 
paradoxal, é a negativa de informar o ato ou fato juridicamente 
relevantes.

Cumpre  bem  compreender  as  exceções  que  justificam  a 
observância do dever de sigilo, interditando ou restringindo a 
publicidade indispensável.

 Impõe ressaltar-se, primeiramente, que a publicidade legal 
imposta ao sistema notarial-registrário é marcadamentepassiva. 
Significa  que  a  divulgação  ativa do teor dos lançamentos 
dependerá de pedido dos interessados, a satisfazer mediante 
certidões. Isto acentua, também aqui, a aplicação do que a 
dogmática designa de princípio de instância, por traduzir a 
necessidade de postulação para que o interessado alcance a 
revelação do registro. Assim, se nada for requerido, nada será 
informado  ou  certificado,  permanecendo  a  publicidade  em 
estado de latência e os assentamentos mantidos emsecreto, à 
disposição das partes interessadas, somente vindo a lume, a bem 
da coletividade, em situações específicas, por exigência judicial.

 Ao prever o registro facultativo,  para o fim de  conservar  e 
perpetuar quaisquer documentos, o legislador dotou o Registro de 
Títulos e Documentos de uma ferramenta de grande valia social 
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e econômica, compondo com os registros obrigatórios um todo 
orgânico, como se fosse peça inteiriça.

 Na verdade, o registro facultativo consubstancia, 
hodiernamente, a mais inovadora solução legal para equacionar 
o grave problema do gigantismo dos acervos documentários 
tradicionais, diante da possibilidade de transferi-los para discos 
óticos, em linguagem eletrônica comum ou criptografada. A 
totalidade dessas mídias,  levada ao  registro público, ficaria em 
muito melhor guarda e conservação, podendo ampará-la, ademais, 
a cláusula de sigilo e o favor da fé pública, na eventualidade de 
existir interesse na divulgação do seu conteúdo, a critério dos 
proprietários.

 A cláusula de sigilo em nada contradiz a publicidade inata 
ao  registro  público.  É  que  o  fim  do  registro  facultativo não é 
atribuir à publicidade o efeito de anunciá-lo a terceiros; antes, e 
precipuamente, o que nele se busca é a preservação do teor das 
verbas documentadas, mantidas em segredo. Contudo, havendo 
interesse legítimo, a pedido de quem fez o registro, pessoa física 
ou jurídica, ou ordem judicial, a divulgação será inevitável.

Destarte, a função da cláusula de sigilo importa na 
marcação, em termos expressos, daquilo que é da essência 
do registro facultativo: interditar o tabelião registrador de 
avisar a terceiros acerca das pessoas e matérias objeto dos 
assentamentos. Imagine-se, para ilustrar, a importância dessa 
cláusula perante o registro de determinadas mídias contendo 
documentação legalmente protegida por sigilo, como aquelas 
oriundas do comércio bancário e dos serviços médico-
hospitalares; ou fruto de atividade empresária, no tocante, 
por  exemplo,  à  fiscalização  tributária  ou  certas  confidências 
negociais  e  profissionais,  como  fórmulas,  desenhos,  projetos 
industriais, arranjos, declarações, compromissos, diagnósticos, 
laudos periciais. Demais disso, cabe considerar-se as inumeráveis 
confissões íntimas, manifestadas em cartas ou testamentos.
IV. RACIONALIDADE ECONÔMICA, 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E VALOR 
PROBATÓRIO

 O registro de mídias digitalizadas, com ou sem recurso à 
criptografia,  remete  aos  avanços  da  informática  e  de  outros 
métodos tecnológicos, conferindo mais agilidade e segurança aos 
serviços das notas e registro públicos.

 À luz dessa visão, nosso Direito Positivo tem sido benigno.
 Não apenas o paradigmático artigo 41 da Lei 8.935/l994, 

como a recente Lei 11.977/2009, que disciplina o registro 
eletrônico de documentos assinados digitalmente (cf. arts. 37 e 
38). Outro avanço, valiosíssimo, acha-se na Nova Consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro 
ao  regulamentar  a  chamada  entrega  certificada  de  arquivos 
eletrônicos, dotando os Serviços de Títulos e Documentos de 
um novo e excelente serviço, mais condizente às virtudes da 
era digital e sua fantástica rede mundial de computadores, que a 
todos conecta instantaneamente e com o máximo de racionalidade 
econômica.

 No que concerne ao registro eletrônico de mídias digitalizadas, 
criptografadas ou em caracteres comuns, o maior valor 
econômico-social  é  a  simplificação  da  guarda  de  documentos 
impressos no modelo tradicional, transferindo-a à memória 
dos discos óticos, em CD, DVD ou Blu Ray, com a vantagem 
subjacente de contribuir à sustentabilidade ambiental pela 
drástica redução do consumo de toneladas de papel.

 Realmente, no estágio atual da informática, nada mais 

justifica  a  manutenção  dos  arquivos  físicos  de  documentos, 
ocupando prédios enormes, sob pesados custos, e precária 
certeza de recuperação dos dados informativos, se e quando 
requeridos, devido à ação deletéria do tempo ou interferência de 
forças naturais.

  O  desafio,  hoje,  é  a  competitividade  com  racionalidade 
econômica e sustentabilidade. Nesse cenário, o registro eletrônico 
abre novas e extraordinárias oportunidades, permitindo fugir 
do parque jurássico dos livros registrais manuscritos. É que os 
cartórios extrajudiciais poderão recepcionar e custodiar acervos 
documentários digitalizados, com índices que facilitem as buscas, 
a recuperação de dados e a leitura das imagens, sendo, para mais, 
suscetíveis de atualização e substituição à medida do avanço 
tecnológico, assim garantindo o fornecimento de certidões do 
registro integral ou fracionário, sob chancela da fé pública, para 
servir de meio de prova, em quaisquer processos, de natureza 
civil, penal, administrativa, trabalhista, fiscal, disciplinar.
V.  SÍNTESE CONCLUSIVA

 O registro facultativo, em termos tradicionais, pouco difere do 
registro obrigatório. Ambos servem à preservação do documento 
apresentado, fazendo-se igualmente no livro “B” por trasladação 
integral do que neles se contém (cf. Lei 6.015/1973, art. 142). No 
caso de digitalização, em contraposição, o procedimento é mais 
simples: registra-se tão-somente a mídia que guarda e materializa 
os conteúdos originários, que não precisam ser trasladados, 
mas cuja autenticidade é assegurada pelo hash (ou escrutínio), 
de sorte a viabilizar, a  todo  tempo, a verificação e o confronto 
dos elementos inseridos na referida mídia, com a facilidade da 
reimpressão em meio físico, repetidas vezes, sem quebra da 
segurança jurídica.

 As leis, por mais esforço do legislador, nem sempre são claras 
e unívocas. Em socorro necessário, para melhor integrá-las na 
ordem social, cumpre recorrer ao intérprete-aplicador, na obra 
incessante de ensinar e julgar, contribuindo, em progressão, ao 
aperfeiçoamento das normas positivadas na própria legislação.

 Impossível embargar a dinâmica dos fatos e a vida de 
relações. Não custa insistir que a Tecnologia da Informação e 
Comunicação atrai toda a cadeia produtiva e é estratégica para o 
desenvolvimento de qualquer país. Urge, portanto, reposicionar 
o nosso paradigma registral nessa área vital para a economia, 
ajustando-o inclusive ao processo judicial eletrônico, como 
disciplina a Lei 11.419/2006.

Inaceitável não aproveitar a rara conjuntura que se descortina, 
honrando a inventiva do senador Martinho Garcez, arauto 
do Decreto 4.775/1903, que especializou o registro de títulos 
e documentos como criação genuinamente brasileira, para 
transformá-lo daqueles tempos a estes, permanentemente, em 
logística pronta, sempre aberta ao novo, mercê da competência 
supletiva ou residual. Já agora, a bem ver, como depositário 
exclusivo do serviço da guarda e perpetuidade de documentos 
particulares digitalizados dos originais em papel ou gerados em 
meio eletrônico, ao manto da fé pública e cláusula de sigilo, nos 
casos em que a lei de regência o ampare, como faz frente aos 
cadastros  e  informativos  fiscais,  médicos,  bancários,  relações 
familiares, correspondência e comunicações, por via telegráfica, 
telefônica, eletrônica, tudo, em suma, que diga respeito a 
segredos  pessoais  da  intimidade,  na  confiança  de  que  foram 
externados em pura confidência, a salvo da curiosidade pública, 
o que não exclui, por óbvio, o fundamentado interesse coletivo 
à informação.  
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O presente parecer decorre de solicitação 
feita pelo SINOREG – SINDICATO 
DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES 
DO ESPÍRITO SANTO em razão de 

dúvida apresentada por um de seus associados, cujos 
termos são os seguintes, in verbis:

“Venho pelo presente solicitar informação 
sobre um assunto muito importante: há quatro 
anos uma pessoa fez um testamento neste Cartorio. 
Hoje, essa mesma pessoa me procura solicitando 
uma alteração no mesmo, pois ela deseja indicar 
um testamenteiro, que na ocasião o fez e deseja  
determinar no testamento um bem para cada um 
benefi ciário, a fi m de evitar confl itos em família 
no futuro. O art. 1.858 dispõe que o testamento 
pode ser mudado a qualquer tempo, inclusive 
ser revogado (art. 1969, do CC). Qual o ato que 
se faz nessa mudança? Revoga o anterior e se 
faz outro com as mudanças desejas? Seria uma 
rerratifi cação de testamento? Ou atende-se o 
art. 1.970 do mesmo Código?”.

À questão responde-se nos termos a seguir expostos.

Por ser o testamento um ato mortis causa, um negócio 
jurídico que exprime a última vontade do declarante, 
ele é essencialmente revogável. Por essa razão pode a 
qualquer tempo ser mudado pelo outorgante.

Todavia, a revogação expressa do testamento só 
pode ocorrer pela outorga de outro testamento. Logo, 
não se pode revogar testamento por declaração verbal, 
por escrito particular e nem mesmo por escritura pública.

No caso informado na presente dúvida, deve ser 
feito novo testamento com cláusula de revogação (total 

TIRA-DÚVIDAS jurídico

REVOGAÇÃO DE TESTAMENTO
ou parcial) do testamento anterior. Neste sentido os arts. 
1.969 e 1.970 do CC:

Art. 1.969. O testamento pode ser revogado 
pelo mesmo modo e forma como pode ser feito.

Art. 1.970. A revogação do testamento pode 
ser total ou parcial.

Parágrafo único. Se parcial, ou se o 
testamento posterior não contiver cláusula 
revogatória expressa, o anterior subsiste em tudo 
que não for contrário ao posterior.

Cita-se, a propósito, doutrina de MAURO 
ANTONINI (in Código Civil comentado: doutrina e 
jurisprudência, 2ª Ed., 2008, Cesar PELUSO et al, p. 
2083): 

“A revogação é ato solene: só é válida se 
efetuada por meio de testamento. O testamento 
revocatório pode ter por único objeto a revogação 
do anterior, para que a sucessão do testador passe 
a ser regida pelas regras da sucessão legítima. 
Não importa qual o tipo de testamento utilizado 
para a revogação. Não precisa ser idêntico ao 
do testamento revogado. É possível, assim, por 
exemplo, a revogação de testamento público por 
um cerrado, ou particular”.

Por  fi m,  a  exceção  ao  que  fora  exposto  acima  está 
prevista no art. 1.972 do CC: “O testamento cerrado que 
o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado 
com seu consentimento, haver-se-á como revogado”.

Essas são as considerações que tenho a fazer.
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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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