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Ilustres Colegas Notários  
e registradores 

EDITORIAL

Jeferson Miranda
Presidente do Sinoreg-ES

Após um breve período 
de ausência para 
tratar da saúde, 
retorno à presidência 

de nossa instituição na 
expectativa de cumprir o 
mandato que me foi outorgado 
até seu final.

Não posso me furtar 
aos desafios impostos pelo 
momento atual nem aos 
embates que se apresentam 
neste ano de eleições sindicais. 
o rufar dos tambores indicam 
que houve precipitação do 
processo eleitoral, antes da 
hora, devido meu afastamento, 
muito embora não tenha sido 

meu desejo. que assim seja.

o famoso “lIMPE” 
deve prevalecer para o bom 
desenvolvimento da corrida 
eleitoral, democrática por 
natureza: princípios d a 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade 
e eficiência. Aliás, deve 
prevalecer não só neste 
momento eleitoral, mas 
sempre, em todas as gestões 
deste Sindicato, presente ou 
futura.

Importa lembrarmos 
que o Sinoreg-ES tem suas 
raízes na Associação dos 
registradores Civis das 
Pessoas Naturais do Estado do 
Espírito Santo – ArPEN-ES, e 
dela não pode se furtar.

Como gerente financeiro 
do fArPEN, é primordial que 
se permaneça hígida a defesa 
dos “primos pobres”, que são os 
registradores civis das pessoas 
naturais, bombardeados pela 
onda de gratuidades impostas 
pelo Poder Público sem a 
necessária compensação que 
corresponda ao efetivo custo 
e à adequada e suficiente 
remuneração dos serviços 
prestados. também se deve 
levar em conta a natureza 
pública e o caráter social dos 

serviços do registrador civil das 
pessoas naturais, que são de 
alta relevância e repercussão 
social. Afinal, é com o registro 
civil que se inicia o exercício 
da cidadania.

o poder é sempre 
ambíguo e pode se tornar 
algo extremamente perigoso, 
conforme demonstra a história 
da humanidade ao longo do 
tempo. A alternância de poder 
é saudável e necessária para 
o progresso das instituições. o 
poder em si só não se justifica, 
pois é egoísta e opressor e se 
torna totalmente mau, nocivo e 
perverso, quando usado para 
satisfazer interesses pessoais 
e egoístas ou de grupos 
privilegiados, às custas de um 
determinado seguimento.

o poder só se justifica 
quando entendido por quem o 
detém como função de serviço, 
para que a comunidade 
ou instituição cresça e se 
desenvolva sempre em prol da 
classe, ainda que em prejuízo 
próprio.

Este espírito é que deve 
nortear uma liderança bem 
intencionada: o PodEr PArA 
SErVIr.

O PODER PARA SERVIR
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CASAMENTO

 A cada dois dias, uma pessoa pede para 
anular o casamento na 
Igreja Católica

Amar e respeitar até que a morte os 
separe. É o que prometem os noivos, 
apaixonados, na hora de dizer o “sim” 
diante do altar. Mas e quando a relação 

não dá certo? O que nem todo mundo sabe é que 
há a possibilidade de cancelar a união religiosa 
para que ela seja eterna apenas enquanto 
dure e para que os pombinhos tenham uma 
nova chance de prometer amor incondicional 
diante dos padres. E dados da Igreja Católica 
mostram que cresce o número de pessoas que 
buscam cancelar a cerimônia religiosa em Belo 
Horizonte e na região metropolitana.

Só em 2011, a Igreja registrou 200 pedidos 
de nulidade do casamento - uma média de um 
processo a cada dois dias. No ano anterior, foram 
150 solicitações. Mas mesmo com o crescimento, 
para que a cerimônia seja cancelada, é preciso 
atender a diversos critérios.

O processo para comprovar que o casamento 
fracassou leva cerca de oito meses, mas há 
casos de pessoas que aguardaram quase dois 
anos.

“Não adianta a pessoa falar que o amor 
acabou, que se cansou do companheiro ou que 
o casal tem incompatibilidade de gênios, isso 
é esdrúxulo”, afi rmou o presidente do Tribunal 
Eclesiástico de 1ª Instância da Arquidiocese de 
Belo Horizonte, padre Mário Sérgio Bittencourt. 
Segundo ele, cerca de 80% dos pedidos 
de nulidade de casamento que chegam ao 
departamento são concedidos.

Um dos critérios que mais pesam na 
hora da análise do pedido de nulidade são as 
características que não eram de conhecimento de 

Só em 2011, a Igreja registrou 200 pedidos 
de nulidade do casamento - uma média de 
um processo a cada dois dias. 

u m 
d o s 
parceiros quando 
aceitaram a união, o chamado 
“defeito de origem”. Os mais comuns são 
alcoolismo, doenças mentais ou transmissíveis, 
homossexualidade, impotência sexual e 
adultério.

Casada pela segunda vez, a dentista Dariany 
Fernanda não imaginava que seu namoro 
de 16 anos fosse resultar em um casamento 
sem fi lhos. Após a celebração, não demorou 
muito tempo para que ela percebesse que seu 
marido não era bem o que ela imaginava. “Ele 
não queria ter fi lhos, arrumou uma amante 
e a gente nem dormia mais junto”, contou. 
Desiludida, ela entrou com um pedido de 
nulidade do casamento, alegando que queria 
virar freira. Dois anos depois, ela conseguiu 
cancelar a união, mas, em vez de seguir para 
um convento, acabou se casando novamente.

De acordo com o padre Bittencourt, a maior 
parte das pessoas que cancelam o casamento o 
faz para entrar em nova relação e realizar uma 
outra cerimônia religiosa. “Quando as pessoas 
nos procuram é, geralmente, porque elas têm 
essa motivação mais forte”, disse.

Julgamento

Roma. Não é necessário contratar um 
advogado para entrar com o pedido de nulidade 
no Tribunal Eclesiástico. Caso a solicitação seja 
negada, do processo cabe recurso, que pode 
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CASAMENTO

chegar até a 3ª instância, no Vaticano.

Uniões mais desfeitas são as de 5 a 10 
anos e dos mais pobres

Pessoas de classes mais baixas e em 
casamentos com duração entre cinco e dez 
anos são as que mais buscam a anulação da 
cerimônia religiosa. Segundo o professor de 
direito canônico padre Lindomar Rocha, da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC-Minas), os mais humildes têm “mais 
compromisso com a vida sacramental” e, por 
isso, têm a preocupação de anular a união.

“Quem rompe o matrimônio e contrai novas 
núpcias (sem nulidade da união anterior) não 
pode participar da eucaristia, ser madrinha ou 
padrinho nem participar de crisma”, explicou o 
professor.

Duração. O presidente do Tribunal 
Eclesiástico de 1ª Instância da Arquidiocese de 
Belo Horizonte, padre Mário Sérgio Bittencourt, 
afirma que é raro casamentos de curta duração 
ou que duraram muito tempo serem cancelados. 
“Anteontem, recebi um pedido de um casamento 
que durou quatro meses. Outro dia, de um que 
durou 27 anos. Mas eles são mais incomuns. A 
média é de cinco a dez anos”, disse. (RRo)

 
Família

Filhos não impedem fim da relação

Para a Igreja Católica, uma das principais 
motivações do casamento é a geração de 
filhos, mas mesmo casais com crianças podem 
conseguir a nulidade da cerimônia. Foi o que 
aconteceu na família da pedagoga Mariana 
(nome fictício), 68.

Seu neto, hoje com 20 anos, é fruto de um 
casamento que foi realizado por causa de uma 
gravidez e depois cancelado. A avó foi uma 
das que deram apoio para a união e, tempos 
depois, para a nulidade dela. “Os dois nem 
deveriam ter casado, eles eram muito novos e 
despreparados”, contou Mariana.

Discrição. Quem também anulou o 
casamento foi o advogado Fabrício Leopoldino, 
46. Quatro anos depois da concretização, ele 
se casou novamente e, hoje, diz que já ajudou 
outras pessoas a fazerem o mesmo. “É tudo 
feito com discrição”, afirmou. (RRo)

Fonte: Jornal O Tempo
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ARTIGO 

Com uma pequena série de artigos, iniciamos, 
no Jornal do Notário, a abordagem de um 
tema de extrema importância prática para os 
verifi cadores de assinaturas dos Tabelionatos 

de Notas. trata-se de trazer ao conhecimento dessas 
pessoas um método e algumas técnicas de fácil e rápida 
compreensão e aplicação, visando atingir o objetivo 
principal da verifi cação rápida de fi rmas nos balcões dos 
cartórios, que é o de evitar as falsifi cações grosseiras, já 
que as fraudes de boa qualidade, perceptíveis apenas 
por peritos, fogem do alcance de nossa observação.

Entretanto, em nossa primeira abordagem do tema, 
e antes de entrar na metodologia de comparação de 
assinaturas, deve-se alertar os verifi cadores para a 
necessidade de um exame preliminar: primeiramente 
deve-se ter certeza de que a assinatura que está sendo 
trazida ao tabelionato, para ser reconhecida, é original, 
e não uma cópia!

Acontece que, com os modernos mecanismos 
de reprodução (fotocopiadoras), de impressão e 
de tratamento de imagem (scanner e impressoras 
de computador), assinaturas verdadeiras têm sido 
transferidas ou transplantadas para documentos 
forjados e montados. Nossa experiência pericial tem 
demonstrado o avanço dessa espécie de falsifi cação 
perante os balcões de cartórios e bancos.

Desse modo, a primeira verifi cação a realizar-se é 
constatar se a assinatura objeto de reconhecimento é 
original, isto é, se foi lançada diretamente sobre o papel, 
ou, se ao contrário, foi digitalizada.

Várias técnicas podem ser empregadas nessa 
verifi cação, algumas mais empíricas e imediatas, outras 
mais científi cas com recursos a instrumental ótico de 
aumento (lupas).

A técnica mais imediata a ser aplicada, e também 
a mais empírica e mais simples, consiste em tatear a 
assinatura, em passar-se sobre ela, em seu anverso, as 
extremidades dos dedos que contêm as polpas digitais. 
A sensação táctil revelará, nos casos de fi rmas originais, 
os sulcos deixados pela caneta esferográfi ca. Importa 
referir que a grande maioria das assinaturas é atualmente 
registrada mediante o emprego de caneta esferográfi ca, 

 Luiz Gabriel Costa Passos 
Perito aposentado do Instituto de Criminalística do Paraná e Instrutor de 

Cursos de Grafotecnia e  documentoscopia do SINorEG-ES

VERIFICAÇÃO RÁPIDA DE ASSINATURAS - 
PARTE 1

que, por sua natureza, sulca o papel no anverso. os 
ressaltos ou saliências no verso do papel, no local da 
assinatura, podem não existir quando o papel for mais 
grosso, ou quando o escritor apresentar um punho mais 
leve. No entanto, o sulco na frente ocorre quase sempre.

Na ausência dos sulcos, em especial quando se tratar 
de canetas tinteiro ou de tinta líquida, deve-se recorrer 
ao uso das lupas (aumento de 5x a 10x é recomendado), 
possibilitando a análise das características do traçado 
da fi rma a ser reconhecida. 

os transplantes ou digitalizações fraudulentas de 
assinaturas são via de regra obtidos, no registro fi nal 
sobre o papel, através de impressoras a jato de tinta, em 
vista da melhor resolução que se pode obter com elas. 
Nas impressões a jato de tinta de baixa resolução serão 
evidentes os pontos que compõem a impressão. Caso se 
trate de impressões de boa resolução, em meio e/ou ao 
lado da cor principal obtida (preto ou azul, por exemplo) 
surgirão pigmentos das cores básicas de combinação 
(magenta ou vermelho, ciano ou azul), amarelo e preto). 
Evidentemente, nos traços produzidos por canetas 
existirá apenas uma cor.

A curiosidade do verifi cador deverá levá-lo a 
reproduzir experiências e ensaios que em pouco tempo o 
capacitarão a distinguir com relativa facilidade e rapidez, 
com o tato ou com o auxílio da lupa, uma escrita original 
de uma digitalizada. 

Assim é que, nos Cursos que temos ministrado, 
exortamos os participantes a iniciarem suas próprias 
experiências, lançando suas assinaturas com canetas 
de diversos tipos (esferográfi ca, tinta líquida, ponta 
porosa, gel, etc...), tateando-as e examinando-as com 
lupas, com o objetivo de familiarizarem-se com o traçado 
deixado por cada uma delas. Na seqüência, os instamos 
a escaneá-las e a reproduzi-las com impressoras a jato 
de tinta e a laser, e, após, a compará-las com as grafadas 
com todos os tipos de caneta. os conhecimentos assim 
adquiridos os habilitarão a esse exame preliminar, de 
capital importância

No próximo número atacaremos o método de 
comparação de assinaturas, voltado a detectar fi rmas 
perigosas e suspeitas.
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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 ABRIL 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 MARÇO/2012, aprovando o ressarcimento dos 
Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 627.815,56

Saldo em caixa mês anterior 571.006,10

Resgate aplicação CDB em 27/04/2012 - Ressarcimento despesas Registro Civil 3.697,34

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 1.202.519,00

B – PAGAMENTOS

1 - repasse aos Cartórios de registro Civil 370.955,08

2 - repasse de editais (referente aos Cartórios de registro Civil) 9.465,00

3 - repasse de Contribuição Sindical (referente aos Cartórios de registro Civil) 20.056,06

4 - repasse de Celular (referente aos Cartórios de registro Civil) 185,47

5 - transferências bancárias e tarifas sobre serviços 280,00

6 - repasse ao Sinoreg-ES 12.556,31

6.1 - 2% referente depósito entre 20/03 a 31/03 138,00

7 - repasse à AMAGES 12.556,31

7.1 - 2% referente depósito entre 20/03 a 31/03 138,00

8 - Pagamento despesas registro Civil - Portaria 004/2012 3.697,34

SALDO LÍQUIDO 430.027,57 772.491,43

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 62.781,56

C.a - 10% referente depósito entre 20/03 a 31/03 690,01

SALDO 709.019,86

Recebimentos entre 20/04 a 30/04 3.189,05

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 712.208,91

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da lei Estadual 6.670/01, foi depositada 
a importância de r$ 63.471,57 (sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete 

centavos) em aplicação Cdb na agência 076 do banestes.

Vitória, 02 de maio de 2012 .

 Hugo Antônio Ronconi          Marcio Valory Silveira
            1º Tesoureiro                   Presidente em exercício
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Decisão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

Processo nº: 1202846
Requerente: Rodrigo Sarlo Antônio - Ofi cial Titular do Cartório de Registro Civil das
Pessoas Físicas e Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1º Zona Judiciária de Vitória/ES
Requerido: CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
Assunto: Pedido de Providências

DECISÃO

Tratam os autos de Pedido de providências efetuado pelo Sr. Rodrigo Sarlo Antônio - Ofi cial Titular do Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Físicas e Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1º Zona Judiciária de Vitória/ES, no qual solicita a esta CGJES que notifi que as 
Instituições Financeiras para que tomem conhecimento do que dispõe o art. 706 do CNCGJES, a fi m de que não mais exijam Alvará 
Judicial para dar validade aos inventários extrajudiciais.

Relatados os autos, Dasso a decidir.

A questão posta sob análise desta CGJES, refere-se ao Inventário Extrajudicial, previsto no art. 982 do CPC, com redação alterada pela 
Lei nº 11411/07, que assim estabelece:

“Art. 982. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial; se todos forem capazes e concordes, poderá 
fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública, a qual constituirá título hábil para o registro imobiliário. Parágrafo único. O 
tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado comum ou advogado de 
cada uma delas, cuja qualifi cação e assinatura constarão do ato notarial”.

De acordo com tal dispositivo se não houver testamento e todos os interessados forem capazes e estiverem concordes, o Inventário poderá 
ser feito extrajudicialmente, ou seja, em Cartório.

Visando regulamentar tal questão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 35, de 24 de abril de 2007, a fi m de evitar 
divergências em sua interpretação e uniformizar a adoção de medidas em todo o território nacional. A Corregedoria Geral da Justiça deste 
Estado, repetindo a redação do art.3º da referida resolução, incluiu em seu Código de Normas, o seguinte:

“Art. 706.  As escrituras públicas tratadas nesta Seção não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro 
civil e 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 ComerciaI, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições 
fi nanceiras, companhias telefônicas, dentre outras instituições públicas ou privadas)”.

Cumpre observar, ainda, que de acordo com o art. 712 do CNCGJES, as partes precisam estar assistidas por Advogado ou Defensor 
Público. Ademais, devem ser observadas as demais disposições da Resolução nº 35 do CNJ, em especial as previstas nos art. 11 a 32.

Diante do exposto, entendo que assiste razão ao pleito do requerente, na medida em que a exigência de Alvará Judicial pelas Instituições 
Financeiras para dar cumprimento ao Inventário Extrajudicial é infundada, pois contraria o disposto no Código de Normas desta CGJES 
e na referida Resolução do CNJ:

Por tais razões, determino que seja publicada a presente decisão no Diário da Justiça, como nota de esclarecimento a todas as instituições 
fi nanceiras atuantes neste Estado, a fi m de que observem o disposto no art. 706 do CNCGJES e na Resolução nº 35/07 do CNJ.

Dê-se ciência do presente à parte requerente, para que, caso entenda necessário, divulgue o conteúdo da presente decisão, individualmente, 
a cada instituição fi nanceira deste Estado.

Vitória, 27 de abril de 2012.
 

DES. CARLOS HENRIQUE DO AMARAL
Corregedor-Geral da Justiça
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Suscitação de Dúvida RTDPJ - Possibilidade de registrar contrato particular de com-
promisso de compra e venda de imóvel

Integra da sentença

Poder ..Judiciário do Estado de Minas Gerais
Comarca de ouro Preto
2ª Vara Cível
Processo n° 461.11.004.733-3

Vanuza de Cássia Arruda, ofi ciala do Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas des-
ta Comarca, suscitou dúvida sobre a lavratura de registro de contrato particular de compromisso de compra e venda 
cujo registro no cartório imobiliário foi recusado por não atender os requisitos necessários para seu registro À f.05, 
consta pedido de suscitação de dúvida elaborado pelo Apresentante - rivaldário Gomes brandão, oportunidade em 
que declarou estar ciente do prazo estabelecido no art. 198, inciso 111 da lei n° 6.015, de 1973.
A suscitação de dúvida não foi impugnada.
Este, em síntese, é o relatório.

decido.

limita-se a Suscitação de dúvida à possibilidade ou não de se proceder ao registro do Contrato Particular de Compra 
e Venda de Imóveis.
Prevê o art.l27, inciso VII, da Lei n° 6.015 de 1973 a possibilidade do registro de quaisquer documentos para fi ns de 
conservação.
o registro de compromisso ou contrato de compra e venda de imóvel efetuado perante o Cartório de títulos e do-
cumentos não possui efeito constitutivo, pois a transmissão da propriedade de bem imóvel somente opera-se com a 
transcrição do título no registro de Imóvel, sem o qual o alienante continua a ser havido corno dono do imóvel.
No entanto, o registro de títulos e documentos opera efeito erga omnes visando dar publicidade ao ato.
Assim, conclui-se que eventual orientação da direção do foro cuja existência sequer foi comprovada quanto à veda-
ção dos registros de contratos de compra e venda de imóveis nos ofícios de títulos e documentos incidirá somente 
quando o efeito pretendido com o registro for a transmissão da propriedade.
No caso em questão, pretende o apresentante, ao registrar contrato particular de compromisso de compra e venda, 
tão somente a conservação do documento e garantia de autenticidade
Com base em tais considerações, pode o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel ser 
registrado no Cartório de registro de títulos e documentos, tendo em vista o disposto no art.127, inciso VII da lei 
6.015, de 1973.
Conclusão.
Pelo exposto, JulGo IMProCEdENtE A dÚVIdA SuSCItAdA e determino o registro Contrato Particular de Com-
promisso de Compra e Venda de Imóvel, nos termos do art.127, inciso VII da lei 6.015, de 1973.
Sem custas, nos termos do art. 207 da lei n° 6.015, de 1973.
Publique-se. registre-se. Intimem-se..
dê-se ciência ao Ministério Público.
transitada esta sentença em julgado, cumpridas as formalidade legais, proceda-se nos termos do art. 203, da lei n° 
6015, de 1973.

ouro Preto, 30/11/12011.
Adriana de Vasconcelos Pereira
Juíza de direito
 
fonte: diário do Judiciário Eletrônico do tJMG

Maio_2012.indd   9 10/05/2012   13:54:05



10

Hugo Antônio Ronconi
Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

COLUNA  do Sr. Hugo

Processo n.º: 1200462
Requerente: Márcio Valory Silveira – Presidente do 
SINOREG
Requerido: CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
Assunto: Consulta

DECISÃO

tratam os autos de consulta efetuada pelo 
Presidente do Sindicato dos Notários registradores 
do Estado do Espírito Santo, suscitando dúvida na 
interpretação do art. 689 do Código de Normas desta 
CGJES, em especial quanto aos termos “escrito de 
obrigação” e “de procedência interna”.

Relatados os autos, passo a decidir.

A questão refere-se à dúvida dos cartorários do 
Estado do Espírito Santo quanto à correta interpretação 
do art. 689 do Código de Normas da CGJ, que assim 
estabelece:

“Art. 689. É autorizado o reconhecimento de fi rmas 
em escrito de obrigação redigido em língua estrangeira, 
de procedência interna, uma vez adotados os caracteres 
comuns”.

referido dispositivo remete-se ao art. 148 da lei 
federal nº 6.015/73 (lei de registros Públicos), que 
prevê o seguinte:

“Art. 148. Os títulos, documentos e papéis escritos 
em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres 
comuns, poderão ser registrados no original, para efeito 
da sua conservação ou perpetuidade. Para produzirem 
efeitos legais no País e para valerem contra terceiros, 
deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e 
registrada a tradução, o que, também, se observará em 
relação às procurações lavradas em língua estrangeira.

Parágrafo Único. Para o registro resumido, os 
títulos, documentos ou papéis em língua estrangeira, 
deverão ser sempre traduzidos”.

Cumpre observar que esta regra dispõe sobre 
o registro de documentos, papéis e títulos redigidos 
em língua estrangeira, porém sem fazer exigir que 
o documento possua procedência estrangeira ou 
nacional.

Há, ainda, a respeito do tema a seguinte previsão 
no Código Civil de 2002:

“Art. 224. Os documentos redigidos em língua 
estrangeira serão traduzidos para o português para ter 
efeitos legais no País”.

Compulsando tais diplomas, insta observar que a 
função do dispositivo do código de Normas da CGJES 
é, apenas, de autorizar o reconhecimento da fi rma/
assinatura aposta em documento de cunho obrigacional, 
escrito em língua estrangeira.

Entretanto, o reconhecimento da fi rma não importa 
em concessão de efeitos legais a tal documento, assim, 
além das cautelas normais, o tabelião fará mencionar, 
no próprio termo de reconhecimento ou junto a ele, que 
o documento, para produzir efeitos no brasil e para 
valer contra terceiros, deverá ser vertido em vernáculo, 
e registrada a tradução, na forma do disposto no art. 
148 da lei de registros Públicos.

Passo então à análise individualizados termos 
questionados.

Com relação à expressão “escrito de obrigação”, 
a fi m de evitar restrições à espécie de documento que 
pode ter a fi rma nele aposta reconhecida, entendo 
correto interpretar o termo no sentido de que refere-se 

Decisão da Egrégia Corregedoria em 
consulta formulada pelo SINOREG-ES – 
Processo nº 1200462.
Artigo 689 do Código de Normas – Reconhecimento de fi rmas em escrito redigido em 
língua estrangeira.
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a todas as espécies de obrigações prevista no Código 
Civil brasileiro (previstas no livro I da Parte Especial).

No que tange à expressão “de procedência 
interna”, insta ressaltar que, como a fi nalidade do 
reconhecimento de fi rma, não é de conferir efi cácia 
ou validade ao documento em território nacional 
ou estrangeiro, deve apenas servir para atestar a 
autenticidade da assinatura aposta no mesmo. Isso 
porque, como dito, tal dispositivo refere-se, apenas, 
ao reconhecimento da fi rma de uma das partes da 
relação obrigacional, pouco importando o conteúdo do 
documento escrito em língua estrangeira, até porque, 
sua verifi cação é feita quando da tradução e registro.

diante disso, pode, principalmente, referir-se 
ao documento emitido no brasil, porém redigido em 
língua estrangeira, desde que adotados os caracteres 
comuns. Neste caso, o simples reconhecimento de 
fi rma terá a função de autenticar a assinatura de uma 
das partes da obrigação, a fi m de remeter o documento 
ao estrangeiro, onde o mesmo só produzirá efeitos de 
acordo com as regras locais.

No caso do documento emitido no estrangeiro, 
porém referente à obrigação a ser cumprida no brasil, 
também pode ser feito o reconhecimento da fi rma, pois 
como dito, servirá de mera confi rmação da autenticidade 
da assinatura. Entretanto, para que produza efeitos 
em território nacional, é essencial que seja traduzido, 
atendendo às regras previstas no art. 148 da lei de 
registros Públicos.

Cumpre, por fi m, observar que tal reconhecimento 
de fi rma, previsto no art. 689 do CNCGJ, não se 
aplica à hipótese de reconhecimento da assinatura do 
tradutor juramentado aposta no termo de tradução de 
documento em língua estrangeira, pois neste caso, 
o reconhecimento é apenas da tradução, e não da 
obrigação constante do documento traduzido, para o 
qual, se necessário, será feito o reconhecimento da 
fi rma das partes da relação obrigacional.

Intime-se a parte requerente, fornecendo a presente 
resposta.

Publique-se.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2012.

dES. CArloS HENrIquE rIoS do AMArAl
Corregedor-Geral da Justiça 

AGENDA DE CURSOSAGENDA DE CURSOS

 CND Específica e Conjunta – A prática notarial 
e registral e as certidões negativas de débito 
exigidas pela Lei nº 8.212/91 – Atualização.

Estão abertas as inscrições para o Seminário 
sobre “A prática notarial e registral e as certidões 
negativas de débito exigidas pela lei nº 8.212/91”, 
que será realizado em 30.06.2012 (sabado), das 
8h30 às 12h30.

Objetivo: transmitir aos participantes as 
regras de exigibilidade e de inexigibilidade dos 
documentos comprobatórios de inexistência de 
débitos em relação às contribuições destinadas à 
manutenção da seguridade social nas hipóteses 
previstas pela legislação em vigor. 
A quem se destina: notários, registradores e 
seus prepostos, que praticam atos relacionados 
com as hipóteses descritas pelo art. 257 do 
regulamento da Previdência Social – rPS 
(decreto nº 3.048/99).

DATA: 30/06/2012(Sábado)
HORARIO: 08:30 às 12:30 
LOCAL: Sede do SINorEG-ES
PALESTRANTE: Antonio Herance filho – Grupo 
SErAC de São Paulo

DA INSCRIÇÃO: AbErtA, lIMItAdA A 02 
VAGAS Por SErVENtIA AtE o dIA 31/05/2012.

A PArtIr do dIA 01/06/2012, AtE o lIMItE dE 
VAGAS, Por ordEM dE SolICItAção.

VALOR: ASSoCIAdoS: 80,00

Não ASSoCIAdoS: 150,00.

PAGAMENTO: dEPóSIto NA CoNtA 
CorrENtE 6.256.788, AGÊNCIA 076, bANCo 
do bANEStES, ou NA SECrEtArIA do 
SINorEG-ES.

AS INSCrIçÕES SErão ACEItAS APóS 
CoMProVAção do dEPóSIto bANCÁrIo, 
quE dEVErÁ SEr ENVIAdo PArA paula@
sinoreg-es.org.br, ACoMPANHAdo doS dAdoS 
do INSCrIto.
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PROVIMENTO Nº 16

O direito à paternidade é garantido pelo 
artigo 226, inciso 7º, da Constituição 
federal de 1988. Segundo o censo de 
2010, do Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatísticas (IbGE), cerca de 600 mil crianças brasileiras 
não possuem paternidade declarada no registro de 
nascimento. os Estados de roraima, 
Amazonas e Mato Grosso do Sul são 
os que lideram a lista das crianças 
sem esse documento.

Preocupado em reduzir o 
número de pessoas sem paternidade 
reconhecida no brasil e com a 
intenção em identifi car aqueles 
que não reconhecem seus fi lhos e 
fazer com que eles assumam suas 
responsabilidades, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) realizou um levantamento nas escolas de 
todo País. Contudo, no Censo Escolar, o preenchimento 
do nome do pai não é obrigatório, por isso os números 
não correspondem à realidade. Segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
teixeira (Inep), autarquia ligada ao Ministério da 
Educação, 4,85 milhões de alunos não preencheram o 
campo – 3,8 milhões são menores de 18 anos.

Em agosto de 2010, a Corregedoria Nacional de 
Justiça, órgão do CNJ, editou o provimento nº 12, que 
regulamenta medidas a serem adotadas pelos juízes e 
tribunais brasileiros para reduzir este número, que por 
sua vez resultou ainda na campanha “Pai Presente”, 
também do CNJ em parceria com os tribunais de 
Justiça dos Estados. A iniciativa teve como objetivo 
que o Judiciário conheça a quantidade real de pessoas 

sem paternidade 
reconhecida no 
brasil, além de 
estimular a 
declaração de 
p a t e r n i d a d e 

espontânea de 
crianças sem esse registro.

toda essa movimentação do 
judiciário chamou a atenção do 
programa semanal fantástico, 
veiculado na rede Globo de 
televisão, que lançou no dia 26 de 
fevereiro de 2012 a série “quem é 

meu Pai?”, cujo foco é orientar a população 
a respeito do reconhecimento de paternidade e dos 
direitos da criança quanto a receber o sobrenome 
paterno.

Em consequência desta iniciativa, o CNJ identifi cou 
a necessidade de padronizar o procedimento para 
reconhecimento de paternidade em todo território 
nacional, editando, no dia 23 de fevereiro de 2012, o 
Provimento nº 16. “Nós aproveitamos o momento para 
melhorar esse serviço, que já vem sendo feito de forma 
exemplar em alguns estados. Por isso, nós chamamos 
as entidades representativas de classe para debatermos 
o tema e darmos início na construção desse provimento, 
que regulamenta o reconhecimento de paternidade em 
todo o país”, afi rmou Ricardo Chimenti, juiz auxiliar do 
CNJ.

José Antonio de Paula Santos Neto, da Corregedoria 

Provimento nº 16 padroniza 
reconhecimento de paternidade 
no País
Os juízes auxiliares do CNJ, Ricardo Cunha Chimenti e José 
Antonio de Paula Santos Neto, falam sobre os pontos principais 
do texto que padronizou nnacionalmente o reconhecimento de 
paternidade

O Provimento nº 16 esta 
um passo a diante da nossa 

meta. Nós queremos o regis-
tro eletrônico, a segunda via 
eletrônica e a interligação de 
todas as serventias do País

“

”
luis Carlos Vendramin Júnior 
vice-presidente da Arpen-SP
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do CNJ, ressalta a importância e relevância das ações 
que já vem sendo feitas em virtude do Provimento nº 
12 e reforça que as questões não devem ser extintas. 
“Essas campanhas já existem, mesmo antes do Projeto 
Pai Presente, em todos os Estados. Elas foram e são 
muito importantes e, mesmo após o Provimento 16, elas 
devem continuar. os tribunais devem dar continuidade 
em seus projetos e promover mais ações neste sentido”, 
ressaltou.

Auxiliaram na construção do provimento, a 
Associação dos registradores de Pessoas Naturais do 
Estado de São Paulo (Arpen-SP), a Associação Nacional 
dos registradores (Anoreg-br) e a Associação dos 
Notários de registradores do Estado de São Paulo 
(Anoreg-SP).

um dos representantes da Arpen-SP na concepção 
do provimento nº 16, luis Carlos Vendramin Junior 
confi rma que o intuito do CNJ foi, além 
de padronizar o ato em si, agilizar o 
procedimento e facilitar o acesso do 
cidadão a este tipo de informação. 
“A lei 8.560 não era uniforme. o 
CNJ aproveitou a capilaridade dos 
cartórios para facilitar o acesso e, por 
consequência, agilizar o procedimento. 
Muitas cidades não tem fórum, mas todo 
distrito tem um cartório. Isso só valoriza a atividade”, 
declarou Vendramin.

A Arpen-SP, dentre uma série de orientações (http://
googl/vx4n8), ressalta que a declaração e anuência do 
reconhecimento de paternidade por parte da mãe, no 
caso do fi lho menor, ou do fi lho maior não necessita da 
presença do pai que esta reconhecendo a paternidade. 
o ato pode ser feito em cartórios diferentes em locais 
diferentes.

Ainda de acordo com o vice-presidente da 
Associação, um dos principais receios dos registradores 
com relação ao provimento é justamente a integração 
dos cartórios, ou seja, o envio do procedimento de 
uma serventia a outra. Contudo, Vendramin tranquiliza 
os colegas de classe, pois tratativas a esse respeito 
já foram iniciadas junto ao CNJ. “A Arpen-SP já está 
tentando solucionar este impasse. Já iniciamos as 
conversas com o CNJ e sugerimos o malote eletrônico”, 
disse.

As sugestões apresentadas pelos registradores 
ao CNJ foram ampliadas e adequadas à realidade do 

País, uma vez que cada estado da federação possui 
procedimentos específi cos. Um exemplo de conquista 
dos registradores foi a possibilidade do fi lho maior, 
situação que não era prevista anteriormente, além 

da mãe, no caso de fi lho menor, 
declararem o nome do suposto pai. 
também é importante destacar a não 
necessidade de encaminhamento ao 
fórum.

“foi e é importantíssima a 
participação dos registradores nos 
projetos do CNJ e do judiciário como 
um todo. Isso mostra a aproximação 

que tanto buscamos e a relevância de nossa atividade. 
A Arpen-SP vem contribuindo ativamente com o CNJ 
e é uma parceria que tem dado certo. Encaro como 
pioneirismo da classe, sempre pensando na evolução 
da atividade, fortalecimento do Ofi cial, dando mais 
autonomia e agilidade na prestação do serviço e 
trazendo a tecnologia. o Judiciário está preocupado 
com isso, em simplifi car procedimentos e facilitar 
o acesso a eles por parte dos cidadãos”, destacou 
Vendramin.

“A integração nacional dos cartórios, o 
envio eletrônico desse malote, fazer averbação 
eletronicamente, todo esse trabalho em modernizar 
as serventias e os procedimentos vem totalmente de 
encontro aos interesses da Arpen-SP. o Provimento nº 
16 está um passo a diante da nossa meta. Nós queremos 
o registro eletrônico, a segunda via eletrônica e a 
interligação de todas as serventias do País”, fi nalizou 
o vice-presidente da Arpen-SP, revelando as metas da 
Arpen-SP para o biênio 2012/2013. 

fonte: Arpen-SP

600 MIL 
CRIANÇAS BRASILEIRAS 
NÃO POSSUEM PATERNIDADE 

DECLARADA NO REGISTRO 

DE NASCIMENTO
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Ricardo Chimenti
Juiz auxiliar da Corregedoria 
Nacional de Justiça do CNJ

Jornal da Arpen-SP - Porque o CNJ resolveu 
editar um provimento para padronizar o 
processo de reconhecimento de paternidade 
em todo o Pais?

Ricardo Chimenti - Nós sabemos que a mídia, 
pela importância social que tem o reconhecimento 
de paternidade, tem acompanhado e divulgado 
com maior frequência essa metodologia da Lei 
8560/92, no sentido de que a mãe, podendo 
indicar o nome do suposto pai de uma criança 
que está registrada somente no nome da mãe, 
deve fazê-lo perante o registrador civil. Temos 
uma série de circunstâncias, até históricas, de 
muita defasagem em relação a esses dados.

Jornal da Arpen-SP - Qual a principal 
alteração na sistemática do reconhecimento 
de paternidade?

Ricardo Chimenti - A ideia é viabilizar também 
aquelas hipóteses em que não há um recém 
nascido, mas sim uma criança ou mesmo um 
adolescente, e que esta mãe também possa se 
dirigir ao registrador civil e fornecer os dados 
do suposto pai, de forma que o registrador 
encaminhe esses dados para um juiz competente, 
ou seja, aquele do local de nascimento da criança, 
para que se faça a averiguação oficiosa dessa 
paternidade.

Jornal da Arpen-SP - Qual a importância dos 
cartórios de Registro Civil neste processo?

Ricardo Chimenti - Sabemos que a capilaridade 

do registro civil é maior do que a capilaridade
do Judiciário. Nós temos registradores civis em 
diversas comunidades do País, exercendo uma 
função social de absoluta e única relevância. 
Nós precisamos contar com o registrador 
civil para desenvolver essa nova etapa do 
reconhecimento de paternidade, da inserção 
da paternidade biológica nos registros. E 
acreditamos, pelas experiências anteriores que 
temos, que os registradores estarão de braços 
dados com a sociedade para facilitar todo esse 
encaminhamento.

Jornal da Arpen-SP - Como ficam as ações 
que já vem sendo desenvolvidas em vários 
estados sobre o estimulo ao reconhecimento 
de paternidade?

Ricardo Chimenti - o Provimento nº 12 do CNJ 
visava garantir uma estratégia de trabalho para 
aqueles que não tivessem estratégia própria. 
Veio para somar e toma por base a atuação 
dos Estados, não é uma criação do CNJ. Nós 
pegamos o que havia de melhor em cada Estado e 
procuramos consolidar em um único provimento. 
Com isso, seguem sim as campanhas normais 
de cada um dos Estados. Isto é permanente, 
pois é um problema que sempre vai existir, mas 
queremos acolher em maior quantidade essas 
pessoas que precisam de uma orientação, de um 
encaminhamento para o registro da paternidade 
no próprio registro de nascimento.

Fonte: Arpen - SP

 Ricardo Chimenti, juiz auxiliar da 
Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ 
responde perguntas sobre reconhecimento de 
paternidade no Brasil

Maio_2012.indd   14 10/05/2012   13:54:06



15

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

O PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE 
E A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA POR 
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – ANÁLISE 
DO ENTENDIMENTO DO CNJ À LUZ DO RECENTE 
POSICIONAMENTO DO STJ (REsp 1.283.834-BA)

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 
ao julgar o Procedimento de Controle 
Administrativo n.º 642 (PCA 642) declarou 
que os cartórios de registro de títulos 

e documentos não podem expedir notifi cação por 
via postal a pessoas domiciliadas fora do território 
abrangido por sua delegação.

o aludido PCA 642 foi instaurado no âmbito do CNJ 
por representação feita pelo desembargador Vice-
Corregedor da Justiça do Estado de Santa Catarina, 
datada de 15 de agosto de 2006, que visava a obstar 
“atividades ilícitas praticadas pelos registradores da 
grande São Paulo, consistentes em monopolizar as 
notifi cações extrajudiciais de todos os municípios do 
brasil, em ofensa à lei nº 6.015/73 e à lei nº 12.227/06 
(do Estado de São Paulo) e também em prejuízo dos 
cartorários deste Estado de Santa Catarina”.

realizados todos os trâmites perante aquele órgão 
de controle, no ano de 2009 foi proferido acórdão — por 
maioria (7 x 5, com 3 ausências justifi cadas) — cuja 
parte dispositiva veio lavrada da seguinte forma:

II – Ante o exposto, julgo procedente o pedido 
para declarar a ilegalidade da prática adotada 
pelos registradores de títulos e documentos do 
Estado de São Paulo, consistente em proceder 
às notifi cações extrajudiciais, por via postal, para 
o Municípios de outros Estados da federação, 
ressalvados os atos já praticados.
(...)
Ofi cie-se à Corregedoria Geral da Justiça 
do Estado de Santa Catarina, bem como à 
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São 
Paulo, dando-lhes ciência da decisão.

o voto condutor do acórdão, a propósito disso, 
asseverou que:

A lei 6.015/73, recepcionada pela ordem 
constitucional vigente como texto de observância 
obrigatória para as serventias extrajudiciais de 
todo o território da federação, ao disciplinar os 
registros públicos, dispõe em seu artigo 130, in 
verbis:
(...omissis...)
o princípio da territorialidade, vetor axiológico 
subjacente à sistemática adotada pela lei 
6.015/73, a ser observado por todas as serventias, 
e não apenas pelas de registro de imóveis e 
de pessoas, fora explicitado como diretriz dos 
Cartórios de registro de títulos e documentos 
nos dispositivos supra transcritos. A mens legis 
é clara e visa a garantir a segurança e a efi cácia 
dos atos jurídicos aos quais confere publicidade 
(art. 1º, lei 6.015/73).

Não obstante a discussão administrativa tenha 
envolvido tão-somente as Justiças catarinense e 
paulista, foram adotadas práticas, pela Corregedoria 
Nacional de Justiça, no sentido de que o entendimento 
esposado no acórdão anteriormente transcrito fosse 
seguido por todos os demais tribunais de Justiças 
estaduais. Esse posicionamento do CNJ deu ensejo 
à impetração de Mandado de Segurança no Supremo 
tribunal federal – Stf, que foi tombado sob nº 28.772.

o relator do MS 28.772, Min. dIAS toffolI, deferiu 
o pedido liminar nele formulado para suspender os 
efeitos dessa decisão do CNJ, entretanto, ressalvou 
a efi cácia do que fora decidido pelo CNJ no PCA nº 
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642 e no Auto Circunstanciado de Inspeção no Estado 
do Espírito Santo (Portaria nº 127/2009), bem assim 
quaisquer outros atos normativos daquele colegiado, 
não alcançados pela impetração. 

Além do Auto Circunstanciado de Inspeção no 
Estado do Espírito Santo (Portaria nº 127/2009), existe 
previsão no atual Código de Normas da Corregedoria 
Geral da Justiça, que proíbe os cartórios deste ente 
federativo emitir notificação extrajudicial a pessoas 
domiciliadas fora do território abrangido por suas 
respectivas delegações, conforme consta em seu art. 
542:

 Art. 542. É vedado aos registradores e aos 
notários: 
I – PrAtICAr Ato NotArIAl E rEGIStrAl 
forA do tErrItórIo dA CIrCuNSCrIção 
PArA A quAl rECEbEu dElEGAção;

ocorre que, esse posicionamento, tanto do 
CNJ, como da norma interna da CGJES, diverge de 
precedente do Superior tribunal de Justiça - StJ.

em recente julgamento sobre a matéria, o stj entendeu 
que é válida a notificação extrajudicial exigida para a 
comprovação da mora do devedor/fiduciante nos contratos 
de financiamento com garantia de alienação fiduciária 
realizada por via postal, no endereço do devedor, ainda 
que o título tenha sido apresentado em cartório de 
títulos e documentos situado em comarca diversa daquela 
do domicílio do devedor. isso considerando a ausência de 
norma que disponha em contrário e tendo em vista o pleno 
alcance de sua finalidade (dar conhecimento da mora ao 
devedor a quem é endereçada a notificação). precedente 
citado: resp. 1.237.699-sc, dje 18/5/2011. resp 
1.283.834-ba, Rel. Min. MaRia isabel Gallotti, julGado 
eM 29/2/2012. 

A questão que se coloca é a seguinte: os cartórios de 
registro de títulos e de documentos estão submetidos 
à regra da territorialidade constante da lei 6.015/1973 
quando se trata de notificações extrajudiciais?

Analisando cuidadosamente o tema, conforme será 
exposto a seguir, a razão parece estar com o StJ. 

No que diz respeito à territorialidade, o entendimento 
esposado acima pelo CNJ é questionável, pois a lei 
6.015/73 não se aplica aos cartórios de registro de títulos 
e documentos, dado que expressamente revogada pelo 
artigo 12 da lei 8.935/94. 

Antes da publicação da lei 8.935, denominada “lei 
dos Notários e registradores”, de 18 de novembro de 
1994, o raciocínio interpretativo realizado pelo CNJ 

poderia ser considerado correto. de fato, a lei 6.015/73, 
que dispõe acerca dos registros públicos, dentre eles 
os de títulos e documentos, contém, em seu artigo 130, 
a seguinte previsão:

Art. 130. dentro do prazo de vinte dias da data 
da sua assinatura pelas partes, todos os atos 
enumerados nos arts. 128 e 129 serão registrados 
no domicílio das partes contratantes e, quando 
residam estas em circunscrições territoriais 
diversas, far-se-á o registro em todas elas. 

Com o advento da lei 8.935/94 em 1994 — que é tão 
especial quanto a lei 6.015/73, de mesma hierarquia, 
mas muito posterior —, o princípio da territorialidade 
foi restringido, apenas, aos cartórios de registro 
de imóveis e de civis das pessoas naturais. Nesse 
diapasão, o entendimento adotado pelo CNJ desprezou 
a norma incrustada no artigo 12 da lei 8.935/94; mais 
ainda, vai na contramão do processo evolutivo e de 
desburocratização do sistema cartorário brasileiro. 

Para que não reste dúvida acerca da revogação 
expressa impingida pela lei posterior, vale a transcrição 
do que prescrito no aludido 12 da lei 8.935/94, in verbis:

Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de 
títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, 
civis das pessoas naturais e de interdições e 
tutelas compete a prática dos atos relacionados 
na legislação pertinente aos registros públicos, 
de que são incumbidos, independentemente de 
prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de 
registro de imóveis e civis das pessoas naturais 
às normas que definirem as circunscrições 
geográficas. (Negritou-se.)

Em apertada síntese, o artigo acima transcrito 
prevê a aplicabilidade da lei 6.015/73 aos cartórios de 
registro público; mas, no que importa à territorialidade 
da prática dos atos, estabelece que estão sujeitos à ela, 
tão-somente, “os oficiais de registro de imóveis e civis 
das pessoas naturais”.

de fato, a primeira parte do citado artigo 12 prevê que, 
genericamente, a lei 6.015/73 se aplica, dentre outros, 
aos oficiais de registro de títulos e de documentos. 
trocando a ordem das palavras, o dispositivo estatui 
que compete aos oficiais de registro de imóveis, de 
títulos e documentos (...) a prática de atos relacionados 
na legislação pertinente aos registros públicos (lei 
6.015/73).
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Por outro lado, ao mesmo tempo em que prevê a 
aplicação da Lei 6.015/73, também, aos oficiais de 
registro de títulos e de documentos, o artigo 12 da lei 
8.935/94, na segunda parte, diz, expressamente, que, 
ao princípio da territorialidade (ou, como queira, às 
normas que definem as circunscrições geográficas), 
estão submetidos, tão-somente, os oficiais de registros 
de imóveis e civis das pessoas naturais.

deveras, a palavra “mas”, destacada na transcrição 
do artigo 12 anteriormente, é de suma importância ao 
processo interpretativo na norma ali incrustada: diz muito 
a respeito do tema e, noutro giro, demonstra o equívoco 
perpetrado pelo CNJ, que decidiu que as notificações 
feitas por oficiais de registro de títulos e de documentos 
devem observar o princípio da territorialidade.

trata-se de uma conjunção coordenativa adversativa, 
que estabelece uma relação de oposição entre dois 
termos ou duas orações1, i. e., que estabelece, no caso 
vertente, uma exceção entre a primeira e a segunda 
parte do artigo.

Na primeira, como visto, fica estabelecida a norma 
geral, de que os cartórios de registro de títulos e de 
documentos, dentre outros, são regidos pela lei 
6.015/73; mas (ou em oposição ao primeiro termo), a 
segunda parte do dispositivo (artigo 12 da lei 8.935/94) 
assevera, taxativamente, que, quanto ao princípio da 
territorialidade previsto na lei 6.015/73, apenas os 
cartórios de registro de imóveis e civis das pessoas 
naturais devem observá-lo.

Há que se reconhecer, portanto, que a lei 8.935/94 
rompeu com o paradigma estatuído pela lei 6.015/73, 
que elevava a regra da territorialidade ao patamar de 
princípio a ser seguido por todos as serventias que lhe 
eram submetidas. Com o advento da lei 8.935/94, a 
regra voltou ao seu patamar menor, sendo aplicada, 
tão-somente, às duas serventias expostas na parte final 
de seu artigo 12.

Em outras palavras, o artigo 12 da lei 8.935/94 
revogou expressamente, no que respeita à 
territorialidade, a norma incrustada no artigo 130 da lei 
6.015/73.

Sobre o tema até aqui exposto, merece referenciar 
o acórdão proferido pelo tJSP (processo 1252950-0/7), 
da relatoria do desembargador ruy Coppola, integrante 
da 32ª Câmara da Seção de direito Privado daquela 
Corte, dado o exame minucioso e acurado sobre a 
questão, in verbis:

1  FARACO, Carlos Emílio, MOURA, Francisco Marto. 
Gramática. 11.º edição. São Paulo: Editora Ática, 1992. p. 296.

Ao exigir a Lei que a notificação se faça por 
delegado de serviço público de registro, o 
que se pretendeu foi dar segurança ao ato 
praticado, foi exigir a perfeição do ato, foi permitir 
a responsabilização de alguém que exerce 
atividade estatal delegada por força de lei e que 
pode ser acionado, civil e criminalmente, pelos 
atos indevidos que praticar (artigo 22 da lei 
8.935/94).
o artigo 1º da lei 8.935, de 18 de novembro de 
1994, diz que os serviços notariais e de registro 
são os de organização técnica e administrativa, 
destinados a garantir a publicidade, autenticidade 
e eficácia dos atos jurídicos. 
O conteúdo da notificação realizada pelo 
registrador é certo.
A grande questão a ser respondida, no caso 
vertente, é sobre a validade da notificação feita 
por registrador fora do âmbito de sua delegação.

Postas essas premissas básicas e suscitada a 
questão a ser respondida naquele caso, o colendo 
Tribunal estadual desafiou o posicionamento do CNJ 
esposado no PCA 642 e chegou à seguinte conclusão:

Só que, com o devido respeito que se dedica aos 
que adotaram orientação restritiva [da sujeição 
à territorialidade], a exegese mais correta dos 
dispositivos legais que regulam a matéria partiu 
da E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado 
de São Paulo. 
(...omissis...)
A questão foi levada, posteriormente, ao exame 
do CNJ e naquele órgão o ilustre Conselheiro 
Mairam Gonçalves Maia acabou de decidir o 
PCA 642, assentado, para todas as unidades da 
federação, que:
(...)
Anoto, em primeiro lugar, que a decisão padece 
de erro material, quando ao citar o artigo 130 da 
lrP faz menção dos artigos 128 e 129 da mesma, 
quando na verdade a menção correta seria aos 
artigos 127 e 129.
depois, anoto ainda, com a devida vênia do 
ilustre conselheiro, que o princípio básico que foi 
adotado na decisão, para vedar aos registradores 
a prática de notificações pelo correio fora da área 
de sua delegação, foi o da territorialidade.
(...)
Ao ver deste Relator, a Lei não impõe limite 
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territorial aos registradores de títulos e 
documentos. Não existe restrição geográfica, 
bastando ler o artigo 12 daquela que 
regulamentou a atividade dos notários e 
registradores (Lei 8.935/94): (...)
Na verdade, é bom que se diga, a origem da 
pendenga é uma só, e esse fato passou ao largo 
do E. CNJ: o valor que se cobra para a prática do 
ato extrajudicial.
(...)
Essa a verdadeira pendenga, o que se esconde 
nas entrelinhas destes autos, abstraindo-se todos 
os textos legais citados, todos os doutrinadores 
mencionados, toda a jurisprudência carreada.
Ninguém se preocupou [no âmbito do CNJ], a 
bem da verdade, com a juridicidade do ato, com 
a praticidade, com o interesse público, com o 
jurisdicionado.

Por fim, o Tribunal de Justiça arrematou a questão, 
asseverando que: “assim sendo, com fundamento no 
artigo 160 da lrP e artigo 12 da lei 8.935/94, reconhece-
se como válida a notificação realizada nestes autos, 
sendo caso de acolhida do inconformismo.” 

Noutro aspecto, a lei 8.935/94, muito posterior à lei 
6.015/73, foi elaborada, exatamente, para atualizar o 
sistema cartorário em relação à sociedade brasileira da 
década de 90, muito mais complexa e dinâmica do que 
a de 70. Em virtude disso, alguns institutos constantes 
da legislação anterior foram revogados (outros somente 
aperfeiçoados) visando a que o ordenamento jurídico 
pátrio, no ponto, correspondesse aos anseios da “nova” 
sociedade.

Sobre o tema, vale trazer à baila as lições do 
Professor aurélio agostinho verdade vieito, que servem 
como luva de encomenda ao processo de interpretação 
da norma legal que ora se examina:

o direito deve estar em consonância com a 
realidade social, que está em constante mudança; 
portanto, deve evoluir para promover a paz social. 
Neste sentido, seus aplicadores devem adaptá-lo 
às exigências atuais:2

bem analisado o tema, sob os aspectos históricos e 
finalísticos, é possível perceber que o sistema cartorário 
imposto pela lei 6.015/73 encontrava-se defasado em 
relação ao próprio ordenamento jurídico brasileiro.

2  Da hermenêutica constitucional. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2000. p. 52.

A título exemplificativo, o Código de Processo Civil de 
1939 previa, como regra, a citação por carta precatória 
(ou de ordem) da pessoa que não fosse domiciliada na 
comarca na qual tramitava o processo. dessa forma, 
o juízo responsável pelo processo expedia uma carta 
ao juízo competente do domicilio do réu, que, após a 
abertura de processo específico, procedia à citação.

quando da elaboração do atual Código de Processo 
Civil, também em 1973, o legislador manteve a mesma 
sistemática de citação, que determinava fosse lavrada 
carta a outro juízo para que, assim, fosse procedida à 
comunicação ao réu.

reconhecendo, todavia, a desnecessidade do 
trâmite, da exacerbada burocracia produzida pela regra 
prevista, primeiramente, no CPC de 1939 e mantida 
no Código de 1973, o legislador processual, em 1993, 
modificou completamente o sistema para instituir, como 
regra, a citação por correio, com aviso de recebimento 
– Ar, nos casos em que o réu tiver domicílio fora da 
comarca onde tramita o processo.

deveras, a lei 8.710, de 24 de setembro de 1993, 
impôs nova redação ao caput do artigo 222 do CPC, que 
passou a vigorar com a seguinte redação: “A citação 
será feita pelo correio, para qualquer comarca do País, 
exceto:”

A analogia entre a evolução do sistema processual 
e do sistema cartorário é absolutamente pertinente, 
começando pelo fato de que ambas foram realizadas em 
datas próximas — a processual, em 1993, e a cartorária, 
em 1994 —, refletindo, ambas, as necessidades da já 
complexa sociedade brasileira.

também sobre esse paralelo, o colendo tJSP foi 
cuidadoso e preciso ao apontar a similitude entre a 
norma incrustada no artigo 222 do CPC e a contida no 
artigo 12 da lei 8.935/94, in verbis:

Na formalização da mora, o agravante optou pela 
notificação feita através de Cartório de Títulos e 
documentos de outra comarca, não aceita pelo 
digno Magistrado, pelo que deflui de sua ordem 
de comprovação segundo o julgado pelo Colendo 
Conselho Nacional de Justiça nos autos do 
Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 
nº 642, publicado no dJe de 3/6/09, (...).
ocorre que, em sentido oposto, no exercício da 
função jurisdicional inerente ao Poder Judiciário, 
a Egrégia 32ª Câmara de direito Privado desta 
Corte, enfrentando a referida decisão de índole 
administrativa, poré na hipótese da notificação em 
exame, assentou:
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(...omissis...)
Com propriedade, também lembra o ilustre 
Relator que a citação, ato muito mais relevante 
que a notificação, pode ser feita pelo correio, 
para qualquer comarca do País, segundo a 
regra do art. 222 do CPC, inexistindo lógica 
jurídica para a restrição que se impôs.
(...)
Tem-se, assim, a percepção de que é legal e eficaz, 
sob o plano jurisdicional, a notificação promovida 
com o único escopo de intenção de ajuizamento 
de eventual ação de busca e apreensão, caso não 
solvido o débito participado, feita por registrador 
de outra unidade da federação, com fé pública, 
sem ferir o princípio da territorialidade dos atos de 
registros obrigatórios.3  

Por outro lado, a analogia anteriormente elaborada 
torna-se ainda mais viável quando se compara, à 
notificação cartorária (extrajudicial), a feita nos termos 
do artigo 867 do CPC. Consabido, o credor pode requer 
em juízo a notificação do devedor. Nesse caso, por 
seguir as regras gerais de competência, o juízo de uma 
determinada comarca poderá determinar a expedição 
de carta de intimação ou notificação, pela via postal, 
ao requerido, mesmo que seja domiciliado em outra 
comarca ou outro Estado.

Ninguém questiona a eficácia e a eficiência do 
procedimento judicial; ao revés, dentre os meios de que 
dispõe a sociedade brasileira, a notificação pelo correio 
é, com absoluta certeza, a mais viável e célere.

de mais a mais, seria de indagar por que a lei 
nova, publicada em 1994, manteria uma exigência 
retrógrada e burocrática como a aplicação do 
princípio da territorialidade sobre a expedição de 
notificação extrajudicial, há muito incompatível com 
as necessidades da complexa sociedade brasileira e, 
também, completamente contrastante com o próprio 
ordenamento jurídico pátrio.

Hoje, muito mais do que em 1994, a imposição do 
princípio da territorialidade à expedição de notificação 
significa impor limites ao desenvolvimento do mercado 
doméstico nacional, significa impor dificuldade, 
desproporcional, aos credores. o aumento da 
burocracia, invariavelmente, vem acompanhado da 
elevação dos custos, que, por sua vez, invariavelmente, 
tornará inviável a prática comercial de determinados 
segmentos do mercado (pequenas empresas, 
3  Acórdão proferido em 10.11.2009 no julgamento do 
Agravo de Instrumento 990.09.271811-8, relator Desembargador 
Adilson de Araújo, 31ª Câmara de Direito Privado, TJSP.

principalmente).
É importante registrar que existe no ordenamento 

outra lei que assegura ao registrador o direito de enviar 
notificação por via postal a quem seja domiciliado fora 
do território abrangido pela serventia, notadamente 
quando tem a finalidade de provar a constituição em 
mora do devedor, por uma das vias previstas no § 2º do 
art. 2º do dec. lei nº 911/69:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora 
nas obrigações contratuais garantidas mediante 
alienação fiduciária, o proprietário fiduciário 
ou credor poderá vender a coisa a terceiros 
independentemente de leilão, hasta pública, 
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial 
ou extrajudicial, salvo disposição expressa em 
contrário prevista no contrato, devendo aplicar o 
preço da venda no pagamento de seu crédito e 
das despesas decorrentes e entregar ao devedor 
o saldo apurado, se houver.
§ 1º o crédito a que se refere o presente artigo 
abrange o principal, juros e comissões, além 
das taxas, cláusula penal e correção monetária, 
quando expressamente convencionados pelas 
partes.
§ 2º a MoRa decoRReRá do siMples venciMento do 
pRazo paRa paGaMento o podeRá seR coMpRovada 
por carta registrada expedida por intermédio 
de cartório de títulos e documentos ou pelo 
pRotesto do título, a critério do credor

Ademais, expedição de notificação realizada por 
oficiais de registro de títulos e de documentos a pessoas 
domiciliadas fora do território de delegação da serventia 
não gera nenhum dano a quem é notificado. Deveras, 
o fato de a notificação ter sido expedida pelo cartório 
de São Paulo ou pelo de florianópolis, na relação que 
importa ao caso (credor – devedor), não influencia em 
nada, negativamente, a nenhuma das partes.

Com essas considerações, conclui-se que a 
respeito da aplicação do princípio da territorialidade às 
notificações extrajudiciais realizadas por cartórios de 
títulos e documentos parece assistir razão ao recente 
posicionamento do StJ.

Entretanto, enquanto a questão não for pacificada 
no âmbito dos tribunais Superiores (Stf e StJ), 
recomenda-se prudência por parte dos registradores 
do Estado do Espírito Santo no sentido de observar o 
disposto nas normas internas da CGJES.
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