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Ilustres Colegas Notários  
e Registradores 

EDITORIAL

COLUNA SR. HUGO
Modelo de relatório para cartórios Registro Civil

Notários  

Jeferson Miranda
Presidente do Sinoreg-ES

UM ANO DE SELO DIGITALUM ANO DE SELO DIGITAL

" podemos afi rmar que 
apesar de todas as 
difi culdades enfrentadas 
no início, a avaliação é 
positiva, pois determinou 
a informatização da 
totalidade das serventias 
de registro civil... "

Decorridos 12 meses de 
implantação do SELO 
DIGITAL, cujo projeto 
piloto foi instituído 

pelo Provimento 026/2011, 
publicado em 20/05/2011, com 
início do funcionamento a partir 
do dia 01/06/2011, podemos 
afi rmar que apesar de todas 
as difi culdades enfrentadas 
no início, a avaliação é 
positiva. A sua implantação foi 
determinante na informatização 
da totalidade das serventias 
de registro civil das pessoas 
naturais do Espírito Santo, 
inclusive as defi citárias, 
ironicamente, as que auferem 
menos emolumentos.

 A implantação do selo digital e 
consequente informatização, 
permitiu imprimir maior 
celeridade e efi ciência na 
prestação dos serviços 
extrajudiciais, mais comodidade 
ao usuário, mais segurança 
dos atos notariais e registrais 
praticados, mais tranquilidade 
para o delegatário, mais 
organização, enfi m, mais 
ganhos do que perda.

Não temos conhecimento 

de nenhum procedimento 
disciplinar instaurado para 
apurar responsabilidade 
pelo descumprimento dos 
dispositivos insertos no 
Provimento 40/2011, logo, 
é preciso reconhecer que após 
as difi culdades enfrentadas 
no início, vivemos momentos 
de absoluta tranquilidade 
na transmissão dos dados. 
É preciso parabenizar e 
agradecer aos programadores 
do Espírito Santo, bem como ao 
Sindicato de Minas Gerais, na 
pessoa de seu presidente Paulo 
Risso, que souberam adequar 
e implementar os sistemas e 
as tabelas de emolumentos ao 
novo modelo de fi scalização dos 
atos notariais e de registros.

Seguir em frente é focar na 
obrigação de conscientizar o 
delegatário da necessidade 
do fornecimento de 
certidões on line. Isso evitará o 
deslocamento do usuário até o 
Cartório, evitando a formação 
de fi la, diminuindo o número de 
reclamações e, por fi m, evitando 
a contratação dos chamados 
“cartórios virtuais”, que usam a 

internet para “vender” este tipo 
de serviço, os quais poderiam 
ser oferecidos pelos delegatário 
sem a interferência de terceiros.

Portanto, é mister da categoria 
o aperfeiçoamento, inovação 
e modernização do sistema. 
Somos capazes de evoluir 
a um patamar superior, 
aumentando a receita e, acima 
de tudo, contribuindo para 
aprimoramento na prestação 
dos serviços que são de 
extrema importância jurídica e 
social.
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ARTIGO

Sobre a obrigatoriedade de inscrição de 
outorgantes e outorgados no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF), cumpre-nos, 
nesta oportunidade, o dever de fazer os 

seguintes esclarecimentos:
1)     As pessoas físicas participantes de 
operações imobiliárias, inclusive a constituição 
de garantia real sobre imóvel, estão obrigadas 
à inscrição no CPF, conforme estabelece 
o inciso V, do art. 33 do Regulamento do 
Imposto de Renda – 
RIR, aprovado pelo 
Decreto nº 3.000/99, 
cuja íntegra é a seguir 
reproduzida:

“Art. 33. Estão 
obrigados a 
i n s c r e v e r - s e 
no Cadastro de 
Pessoas Físicas - 
CPF (Lei nº 4.862, 
de 29 de novembro de 1965, art. 11, e 
Decreto-Lei nº 401, de 30 de dezembro de 
1968, arts. 1º e 2º):

(...)

V - os participantes de operações 
imobiliárias, inclusive a constituição de 
garantia real sobre imóvel”

2)     O número de inscrição deverá ser 
mencionado nos instrumentos públicos, 
relativos a operações imobiliárias, lavrados 
pelo Notário, como prescreve o inciso V, do 

Antonio Herance Filho
Advogado, professor de Direito Tributário em cursos de pós-gradu-

ação, coordenador da Consultoria e coeditor das Publicações INR - 
Informativo Notarial e  Registral. É, ainda, diretor do Grupo SERAC.

 Cadastro das Pessoas Físicas
A obrigatoriedade de inscrição no CPF 
das pessoas participantes de opera-
ções imobiliárias

 Cadastro das Pessoas Físicas
A obrigatoriedade de inscrição no CPF 
das pessoas participantes de opera-
ções imobiliárias

art. 34 do RIR, in verbis:

“Art. 34. O número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF será 
mencionado obrigatoriamente (Decreto-
Lei nº 401, de 1968, art. 3º):

V - nos instrumentos públicos relativos 
a operações imobiliárias” (Original sem 
destaques)

3)     O item 15, do Capítulo 
XIV das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de São 
Paulo (NSCGJ – Provimento 
nº 58/89), apenas como 
exemplo, corrobora a 
necessidade de menção, 
nas escrituras, do número de 
inscrição no CPF das partes, 
a fi m de que seja revestido o 
ato de validade. Confi ra-se a 

dicção de referida norma:

“15. As escrituras, para sua validade e 
solenidade, devem conter:

(...)

c) o nome e qualifi cação completa 
(nacionalidade, profi ssão, domicílio, 
residência, estado civil, regime de bens, 
número do documento de identidade, 
repartição expedidora e número de 
inscrição no CPF ou CGC, quando caso) 
das partes e respectivos cônjuges, ainda 

" É obrigatória a inscrição no CPF 
dos participantes de operações 
imobiliárias, inclusive as de oneração 
de imóveis, sendo o respectivo 
número mencionado nos instrumentos 
públicos lavrados pelos tabeliães 
de notas e levado à matrícula pelo 
competente registrador imobiliário. "
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que não comparecentes, assim como 
de outros intervenientes, com expressa 
referência a eventual representação por 
procurador” (Original sem destaques)

4)     Na matrícula imobiliária o número 
de inscrição no CPF do proprietário será, 
também, mencionado, conforme defi nem 
disposições trazidas pelos itens 47, “d” e 52, 
do Capítulo XX, das NSCGJ/SP, novamente 
referidas aqui como exemplo:

“47. São requisitos da matrícula:

(...)

d)  o nome e a qualifi cação do proprietário

(...)

52. A qualifi cação do proprietário, quando 
se tratar de pessoa física, referirá sua 
nacionalidade, estado civil, profi ssão, 
domicílio, número de inscrição no Cadastro 
das Pessoas Físicas do  Ministério da 
Fazenda ou do Registro Geral de sua 
cédula de identidade ou, à falta deste, sua 
fi liação...” 

5)     Também a pessoa física residente 
no exterior, se possuir no Brasil bens e 
direitos sujeitos a registro público, como: (i) 
imóveis; (ii)  veículos; (iii) embarcações; (iv) 
aeronaves; (v) participações societárias; (vi) 
contas bancárias; (vii) aplicações no mercado 
fi nanceiro; e (viii) aplicações no mercado de 
capitais, está obrigada a inscrever-se no 
CPF (IN-RFB nº 1.042/10, art. 3º, inciso XII).

6)     Assim, pelas razões acima aduzidas 
não há como ser praticado ato notarial, ou de 
registro, que tenha por objeto a alienação ou a 
oneração de bem imóvel sem que alienantes 
e adquirentes estejam devidamente inscritos 
no CPF.

7)     A prova de inscrição, quando exigível, 
deverá ser feita mediante (IN-RFB nº 
1.042/10, art. 4º):

a)     a apresentação do “Comprovante 
de Inscrição no CPF” impresso a partir 
do sítio da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, ou 

emitido pela entidade conveniada, desde 
que acompanhado de documento de 
identifi cação do inscrito;

b)    a menção do número de inscrição no 
CPF nos seguintes documentos:

• Carteira de Identidade;

• Carteira Nacional de Habilitação;

• Registro Civil de Nascimento;

• Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS);

• carteira de identidade profi ssional;

• carteiras funcionais emitidas por 
órgãos públicos;

• cartão magnético de movimentação 
de conta-corrente bancária;

• talonário de cheque bancário; e

• outros documentos de acesso 
a serviços de saúde pública, de 
assistência social ou a serviços 
previdenciários.

c)     a apresentação de cartão inteligente 
(smart card) em Poli Cloreto de Vinila 
(PVC) semirígido, com chip criptográfi co 
capaz de armazenar certifi cado digital 
emitido por autoridade certifi cadora 
credenciada no âmbito da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil), e que possua impresso o nome e 
o número de inscrição no CPF;

d)    a apresentação do Cartão CPF, 
emitido em conformidade com a legislação 
anterior.

Em conclusão, é obrigatória a inscrição no CPF dos 
participantes de operações imobiliárias, inclusive 
as de oneração de imóveis, sendo o respectivo 
número mencionado nos instrumentos públicos 
lavrados pelos tabeliães de notas e levado à 
matrícula pelo competente registrador imobiliário. 
O notário aceitará como prova de inscrição das 
partes no CPF um dos documentos referidos no 
item 7, supra, deste comentário.
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 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 2

No artigo publicado no número anterior tratamos 
da primeira providência a ser adotada quando um 
documento nos é apresentado em cartório para ter 
sua fi rma reconhecida: verifi car preliminarmente 

se se trata mesmo de uma assinatura original, ou se estamos 
diante de uma fi rma digitalizada.
Realizada essa primeira verifi cação, e constatada a 
originalidade da fi rma, passa-se então a compará-la com as 
assinaturas-padrão do cliente, hoje quase sempre escaneadas 
a partir do cartão de assinaturas e armazenadas em arquivos 
digitais. Assim, as comparações normalmente efetuam-se entre 
a assinatura trazida a cartório para ser conferida e os padrões 
evocados e mostrados no monitor.
Antes de mais nada, é preciso enfatizar que a verifi cação 
rápida de assinaturas realizada no cartório não objetiva um 
pronunciamento sobre falsidade ou autenticidade de assinaturas: 
essa é uma função exclusiva de peritos, a ser exercida com 
tempo e com quantidade e diversidade de padrões. O exame 
processado no balcão do cartório, diversamente, tem por 
fi nalidade concluir se a assinatura apresentada confere, ou não, 
com as assinaturas padrões arquivadas no estabelecimento, 
no que diz respeito a algumas qualidades da escrita, de 
modo a permitir o reconhecimento por semelhança, ou o não 
reconhecimento por dessemelhança. Na verdade, esses exames 
rápidos de verifi cação de semelhança, ou não, visam prevenir-
nos de assinaturas perigosas ou suspeitas, isto é, que podem 
resultar de falsifi cações grosseiras ou de péssima qualidade. 
Para que a comparação ou o confronto conduza a bons 
resultados, é preciso saber quais qualidades da escrita devem 
ser analisadas. Como se trata de um processo que deve se 
desenvolver rapidamente, o verifi cador de assinaturas deve 
apreciar aquelas qualidades que podem ser apreciadas a um 
simples olhar. Quais são essas qualidades?
Nossa experiência de anos na instrução de funcionários de 
estabelecimentos notariais e registrais tem demonstrado que 
essas características são basicamente duas1: Formas das 
assinaturas e Dinamismo com que elas foram lançadas. Neste 
artigo ocupar-nos-emos das Formas das assinaturas. 
Estes atributos podem ser apreciados de maneira rápida, 
permitindo reconhecer, ou não, uma fi rma por semelhança. 

Daí que a análise delas é obrigatória na análise comparativa de 
assinaturas no cartório.
As formas são reveladas e apreciadas numa simples e rápida 
visualização dos desenhos, das imagens ou dos aspectos 
exteriores dos caracteres, letras ou elementos gráfi cos que 
compõem uma fi rma.
a) Formas diferentes devem nos levar a recusar a assinatura. 
Destaque-se que as formas podem ser totalmente diferentes 
(caso das falsifi cações sem imitação da assinatura autêntica) 
ou predominantemente diferentes, com algumas reduzidas 
semelhanças (caso das imitações de memória, em que o falsário 
imita apenas pelo que se recorda da assinatura verdadeira). 
Deve-se evitar um exame rápido dos aspectos gerais ou da 
forma genérica da assinatura: esses exames de aspecto geral 
podem dar a falsa sensação de semelhança. O exame correto, 
ao contrário, deve centrar-se particularmente sobre as formas 
das letras (quando a fi rma for legível), e dos caracteres ou 
elementos gráfi cos (em caso de fi rmas ilegíveis/rubricas).
Quando se tratar de assinaturas por extenso, mais longas, ou 
mesmo de rubricas mais desenvolvidas, o verifi cador deve agir 
seletivamente, examinando os feitios mais visíveis, que são, na 
ordem, 1) os iniciais, 2) os fi nais, e 3) os intermediários mais 
altos ou extensos. 
b) Formas semelhantes, no entanto, observadas entre a 
assinatura a ser reconhecida e os padrões do cartório não 
podem levar-nos ao imediato reconhecimento daquela. Pelo 
simples fato de que nas imitações por cópia e nos decalques, 
por exemplo, são justamente as formas de uma assinatura 
verdadeira que o falsário consegue reproduzir ou imitar.
Desse modo, se as formas forem semelhantes, nosso exame 
rápido deve prosseguir, agora voltando-se para uma qualidade 
muito especial da escrita, que é o dinamismo. Mas, esse é um 
assunto que, por sua importância, merece uma abordagem mais 
detalhada, o que faremos no próximo número. 
    
1 Existem, além dessas, outras qualidades da escrita, das quais 
se ocupam os Peritos em seus exames mais      minuciosos 
e demorados, voltados à determinação da autenticidade 
ou falsidade das fi rmas. São elas: as qualidades gerais e os 
movimentos.  
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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 MAIO 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 ABRIL/2012, aprovando o ressarcimento dos 
Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 521.745,47

Saldo em caixa mês anterior 712.208,91

Resgate aplicação CDB em 30/05/2012 - Ressarcimento despesas Registro Civil 3.495,46

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 1.237.449,84

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 379.267,50

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 19.751,43

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 288,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 10.434,91

4.1 - 2% referente depósito entre 20/04 a 30/04 63,78

5 - Repasse à AMAGES 10.426,91

5.1 - 2% referente depósito entre 20/04 a 30/04 63,78

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 005/2012 3.495,46

SALDO LÍQUIDO 423.791,77 813.658,07

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 52.174,55

C.a - 10% referente depósito entre 20/04 a 30/04 318,91

C.b - Desconto valor aplicado a maior em 20/03/2012 - 409,00

SALDO 761.573,61

Recebimentos entre 21/05 a 31/05 13.527,85

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 775.101,46

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada 
a importância de R$ 52.084,46 (cinquenta e dois mil, oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 

aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de junho de 2012 .

 Hugo Antônio Ronconi          Jeferson Miranda
            1º Tesoureiro                   Presidente
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Provimento Nº 13

Inclui o parágrafo quinto no Artigo 955 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 os Projetos de Reconhecimento Voluntário de Paternidade patrocinados pelo Poder 
Público;

RESOLVE:

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

Art. 955. O reconhecimento voluntário de paternidade é ato personalíssimo e irrevogável, podendo ser 
realizado:

I - No momento do registro, no próprio termo de nascimento;
II - Por declaração efetuada por meio de escritura pública ou escrito particular, com assinatura reconhecida 
por autenticidade;
III - Por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;
IV - Por manifestação expressa e direta perante o Juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido objeto 
único e principal do ato que o contém.
§1º - É dispensado o comparecimento do outro genitor no ato de reconhecimento de fi lho, por tratar-se de 
ato personalíssimo.
§2º - O reconhecimento não pode ser revogado, mesmo quando feito por testamento, salvo na hipótese de 
vício de vontade.
§3º - O reconhecimento pode preceder ao nascimento do fi lho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele 
deixar descendentes.
§4º - Em qualquer das situações dispostas nos incisos do caput deste artigo, observar-se-á, quanto à 
capacidade do genitor, o disposto no artigo 951 deste Código de Normas.
§5º - Na hipótese do inciso II, a assinatura reconhecida por fi rma é dispensada quando a escritura particular 
é realizada na presença do Promotor de Justiça ou Defensor Público, que deverá opor ao ato assinatura e 
carimbo funcional.

Art. 2º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
 

Vitória/ES, 18 de maio de 2012.

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

PROVIMENTO Nº 13/2012 da CGJ-ES
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Requerente: Hermann Andrade Cruz – Assessor de Planejamento e Fiscalização
Assunto: Consulta

Trata-se de Consulta formulada pelo Sr. Hermann Andrade Cruz, Assessor de Planejamento e 
Fiscalização desta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, quanto à exigibilidade do artigo 1.118 do 
Código de Normas, por entender que esse dispositivo estaria em contrariedade com o artigo 290, 
da Lei n.º 6.015/73, ao limitar a redução da cobrança de emolumentos relacionados a registros de 
imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro de Habitação ao valor fi nanciado.

É o relatório.

Decido.

Ab initio, insta transcrever o disposto no caput do artigo 1118, do Código de Normas desta Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça, in verbis:

“Art. 1118 - Para o registro de imóveis adquiridos para fi ns residenciais, com fi nanciamento 
do Sistema Financeiro de Habitação, devera ser exigida, caso a circunstância não conste 
expressamente do próprio título, declaração escrita do interessado, a qual permanecerá 
arquivada na serventia, esclarecendo tratar-se, ou não, de primeira aquisição, a fi m de 
possibilitar o exato cumprimento do disposto no art. 290, da Lei de Registros Públicos, e 
seu posterior controle. Em caso positivo, a redução prevista para cobrança de emolumentos  
incidira exclusivamente sobre o valor fi nanciado “

Por outro giro, o artigo 290, da Lei n.º 6.015/73 estabelece que “os emolumentos devidos pelos atos 
relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fi ns residenciais, fi nanciada pelo Sistema 
Financeiro da Habitação, serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento).”

Nota-se, que a dúvida suscitada pelo Requerente cinge-se justamente em saber se a aludida redução 
incide sobre o valor total da operação imobiliária, ou apenas sobre a parcela efetivamente fi nanciada 
pelo Sistema Financeiro da Habitação.

Com efeito, depreende-se que o artigo 290, da Lei n° 6.015/73, não traça nenhuma distinção no 
sentido de que os descontos incidiriam tão-somente sobre o montante fi nanciado pelo Sistema 
Financeiro da Habitação.

Tenho que se o legislador não teceu qualquer ressalva, não cabe ao intérprete fazê-la, sob pena de 
desvirtuar a própria ratio legis, qual seja, permitir à população de baixa renda a aquisição da casa 
própria.
É cediço que o Sistema Financeiro da Habitação foi criado com o escopo de permitir à população 
de baixa renda a aquisição da casa própria, ex vi do disposto no artigo 8° da Lei 4.380/64, in verbis:

DECISÃO - Processo n° 1201168
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“Art. 8º O sistema fi nanceiro da habitação, destinado a facilitar e promover a construção e 
a aquisição da casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da 
população.”
No mesmo sentido, revela-se Decisão proferida recentemente, à unanimidade, pelo Conselho da 
Magistratura deste Egrégio Tribunal de Justiça, in litteris:

“EMENTA: CONSELHO DA MAGISTRATURA - EMOLUMENTOS COBRADOS 
INDEVIDAMENTE - INOBSERVÂNCIA AO CONTIDO NO ART. 290 DA LEI N° 6.015/73 - 
DESCONTO DE 50% QUE DEVE INCIDIR SOBRE 0 VALOR TOTAL DOS EMOLUMENTOS, 
E NÃO SOMENTE SOBRE àquela parcela fi nanciada pelo Sistema Financeiro de Habitação - 
RECURSO DESPROVIMENTO.
1. O art. 290 da Lei n° 6.015/73 não restringe em nenhum momento o desconto de 
50% para os emolumentos relacionados a primeira aquisição imobiliária àquela parcela 
fi nanciada pelo Sistema Financeiro de Habitação.
2. Se o legislador não restringiu a aplicação do art. 290 da Lei nº 6.015/73 àquela 
parcela efetivamente fi nanciada pelo Sistema Financeiro de Habitação, não cabe ao 
intérprete faze-lo, sob pena de desvirtuar a própria razão de ser da norma, que é facilitar 
a aquisição da casa própria pela população de baixa renda. 
3. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Recurso, 100090033166, Relator Designado: CARLOS ROBERTO MIGNONE, 
Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de julgamento: 18/07/2011, Data da 
Publicação no Diário:26/07/2011)

Acerca do voto proferido pelo Eminente Desembargador CARLOS ROBERTO MIGNONE, ao qual 
acompanhei in totun, convém colacionar aos autos seus fundamentos:

“(...)Pelo que pude constatar, o recorrente, quando da primeira aquisição imobiliária 
realizada pela recorrida, teria concedido o desconto de 50% (cinquenta por cento) previsto 
no art. 290 da Lei n° 6.015/73 tão somente sobre a parcela efetivamente fi nanciada pelo 
Sistema Financeiro de Habitação, e não sobre o valor dos emolumentos.

Nesse passo, cinge-se a quaestio em verifi car se o desconto de 50% (cinquenta por cento) 
previsto no art. 290 da Lei n° 6.015/73 para os emolumentos relacionados a primeira aquisição 
imobiliária somente deve incidir sobre a parcela efetivamente fi nanciada pelo Sistema Financeiro 
de Habitação, ou sobre o valor total devido.

Assim encontra-se redigido o art. 290, caput, da Lei n° 6.015/73:

Art. 290. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição 
imobiliária para fi ns residenciais, fi nanciada pelo Sistema Financeiro de Habitação, serão 
reduzidos em 50% (cinquenta por cento).
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Ora, o texto legal em comento não restringe, em nenhum momento o desconto àquela parcela 
fi nanciada pelo Sistema Financeiro de Habitação.

(...)

Decerto, a fi nalidade social do art. 290 da Lei n° 6.015/73 é evidente, consistindo em facilitar 
a aquisição da casa própria.

Destarte, tenho igualmente que o desconto de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 290 
da Lei n° 6.015/73 deve incidir sobre o valor total dos emolumentos devidos.”

Em sendo assim, infere-se que o atual entendimento do Conselho da Magistratura, é no sentido 
de que a incidência do desconto, à razão de 50% (cinquenta por cento), é sobre o valor integral 
dos emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fi ns 
residenciais, de acordo com o disposto, de forma inexorável, no artigo 290, da Lei de Registros 
Públicos (Lei Federal nº 6.015/73).

Isto posto, conheço da presente consulta, respondendo-a no sentido de que o desconto legal 
incide sobre a integralidade dos emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira 
aquisição imobiliária para fi ns residenciais.

À Assessoria de Planejamento e Fiscalização para ciência deste decisum.

Determina-se, ainda, diante da pertinência do tema e da previsão contida no artigo 1.118 do Código 
de Normas, a submissão da presente questão à Comissão de Revisão do Código de Normas para 
estudar o regramento do tema envolvendo a quaestio iuris.

Após, arquivem-se.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 21 de maio de 2012.

DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL
Corregedor-Geral da Justiça
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

A queles que acompanham a mídia e as 
notícias jurídicas têm se deparado com 
inúmeras campanhas, principalmente 
governamentais, pelo reconhecimento da 

paternidade. Principal programa hoje em andamento, 
programa “Pai Presente”, defl agrado pelo Conselho 
Nacional de Justiça em agosto de 2010,   já possibilitou 
o reconhecimento de quase dez mil paternidades em 
todo Brasil.

O programa Fantástico, da Rede Globo, exibiu 
a série “Quem é meu pai?”, mostrando o impacto 
que a falta do registro paterno pode causar na vida 
uma pessoa. Hoje no Brasil, cerca de 3,5 milhões de 
estudantes da rede pública e particular não têm em 
seus registros o nome paterno.

Atualmente, os reconhecimentos não 
voluntários de paternidade são realizados quase 
que exclusivamente pelo exame de DNA, apesar de, 
juridicamente, não ser a única forma de comprovação 
da paternidade. Para fi ns de conhecimento, o exame 
é realizado da seguinte maneira, conforme explica 
o Doutor em Ciências Biológicas pela Universidade 
Federal do Espírito Santo, Athelson Stefanon 
Bittencourt:

“Todos os seres humanos têm 
46 cromossomos, a metade destes 
cromossomos são cedidos pela mãe e a 
outra metade pelo pai. Cada cromossomo 
é composto por moléculas de DNA (ácido 
desoxirribonucleico) que constituem os 
genes, apresentam uma sequência única 
para cada indivíduo e estão organizados 
aos pares nos núcleos das células.

O teste de DNA, uma tecnologia 
relativamente recente que sequencia as 
unidades formadoras das moléculas de DNA, 

 A POSSE DE ESTADO – FILIAÇÃO

permite, dentre outras coisas, identifi car a 
paternidade. De nosso DNA, a metade é 
idêntica ao DNA da mãe e a outra metade 
ao do pai. E é exatamente esta semelhança 
que o teste verifi ca, atingindo certezas 
de paternidades com níveis altíssimos, 
superiores a 99,9%.

Na prática, este grande percentual não 
deixa dúvidas sobre a paternidade, e só 
não atinge 100% porque existem variações 
genéticas naturais durante o processo 
de formação e desenvolvimento dos 
indivíduos, inclusive nos gêmeos idênticos 
(univitelinos), que segundo o geneticista 
Carl Bruder, da University of Alabama 
em Birmingham, não possuem o DNA 
totalmente igual. Esta pequena diferença 
pode, inclusive, ser utilizada para distinguir 
a paternidade ou autoria de um crime, entre 
dois gêmeos univitelinos.

Numa linguagem simples, nosso DNA 
corresponde a um livro de receitas, onde 
cada gene corresponderia a uma receita 
para fazer uma proteína, e através destas 
proteínas teremos nossas características 
determinadas. Características que são 
transmitidas de pai para fi lho.

Os genes se apresentam aos pares, 
um que recebemos da mãe e outro que 
recebemos do pai, os quais são chamados 
de alelos, que possuem um endereço 
específi co (locus) nos cromossomos. 
Comparativamente, imagine um prédio com 
centenas de andares e dois apartamentos 
por andar. Nesta comparação, o prédio 
seria o cromossomo, o andar seria o locus, 
e os apartamentos de cada andar seriam os 
alelos (genes).

Mesmo sendo a maioria dos genes iguais 

Atualmente, os reconhecimentos não voluntários de paternidade são realizados quase que 
exclusivamente pelo exame de DNA, apesar de,  juridicamente, não ser a única forma de 
comprovação da paternidade.
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entre as pessoas, algumas sequências do 
DNA variam de pessoa para pessoa. É pela 
análise dos alelos e respectivo locus, que 
podemos identificar e determinar o vínculo 
genético da criança e do hipotético pai.

Quando os alelos do possível pai 
estão compartilhados no filho, a chance 
de paternidade tende a ser grande, 
porém, quando os alelos não estão 
compartilhados, pode desconsiderar a 
hipótese de paternidade, pois os alelos 
do filho que não estão presentes na mãe 
biológica, consequentemente devem estar 
no pai biológico da 
criança.”.[1]

Entretanto, o exame do 
código genético ou prova 
testemunhal (como é de praxe 
admitido nas ações judiciais) 
não são as únicas formas 
do reconhecimento. “Vários 
ordenamentos, como o francês, 
o belga e canadense (Código Civil de Québec), 
preveem a figura da “posse de estado” como meio de 
estabelecer a filiação”, ou paternidade socioafetiva.

Como bem explica Pedro Belmiro Welter (p. 
285), “os pais são aqueles que amam e dedicam a 
sua vida a uma criança ou adolescente, que recebe 
afeto, atenção, conforto, enfim, um porto seguro, 
cujo vínculo nem a lei e nem o sangue garantem”.

Por assim dizer, a Constituição Federal previu 
diversos princípios norteadores do direito de família, 
como a proteção de todas as espécies de família 
(art. 226 caput, §§ 3° e 4°), igualdade entre os filhos 
havidos fora ou não do casamento (art. 226, § 6º), 
proteção integral da criança, do adolescente e do 
jovem (art. 227) e, por fim e não menos importante, o 
princípio da paternidade responsável (art. 226, §7º).

Com fulcro nos dispositivos constitucionais 
alhures, o critério puramente biológico para 
caracterização da filiação tornou-se inócuo 
e insuficiente para atender aos anseios da 
Constituição, que buscou mais especificamente 
suprir às expectativas sociais. Assim, apesar não 
prevista expressamente no Código Civil brasileiro, a 

filiação socioafetiva é possível de ser caracterizada e 
não representa desprezo com o liame genético, mas 
demonstra a necessidade de se inserir uma ligação 
afeto-social à relação pai-filho.

 “A “posse de estado” trata-se de um conceito 
puramente social, independentemente da verdade 
biológica, e estabelecido por uma prova factual. 
Assim, por meio do exame dos fatos, os juízes 
poderão estabelecer se tal relação tem ou não 
natureza de vínculo de filiação, vale dizer, a filiação 
pode ser determinada por uma série de fatos e 
circunstâncias que cercam as partes” (LOUREIRO, 

p. 21).

O artigo 1.605 [2] do Código 
Civil de 2002 prevê como 
prova da filiação “veementes 
presunções resultantes de atos 
já certos”. Assim, o estado de 
filiação pode ser comprovado, 
por exemplo, pelo “uso do 
nome paterno, tratamento 

afetivo e a reputação ou notoriedade de serem tidos 
como pais e filho, fatos que estabelecem a posse de 
estado, podem ser considerados fortes presunções 
resultantes de fatos já certos a determinar a filiação. 
Fatos tais como possuir o nome do pretenso pai 
(nomen), ser por este tratado como filho (tractus) 
e ser conhecido como filho de tal pessoa (fama) 
constituem veementes presunções da relação de 
filiação entre duas pessoas.” (LOUREIRO, p. 20/21).

Apesar de não ser uma exigência legal, a posse 
destes três status sociais (nome, trato e fama) são 
de inegável importância para a caracterização do elo 
socioafetivo, pois normalmente sugerem a posse de 
estado de filho.

Assim, o nome sugere a utilização do nome 
de família, apesar da sua falta não descaracterizar 
o estado de filiação. A fama é a exteriorização da 
realidade para o publico “diante de atitudes do 
hipotético pai para com o hipotético filho, levando 
terceiros a acreditar que exista uma relação paterno-
filial entre eles” (LEITÃO e TOMASZEWSKI, p. 15), 
já o trato é o tratamento dispensado pelo suposto pai 
ao suposto filho, amando-o, criando-o e educando-o 
como tal.

" instituto da posse de estado 
privilegia o aspecto social e afetivo 
das relações patriarcais, sem, no 
entanto, afastar a verdade biológica. 
Logo a paternidade pode advir da 
verdade genética ou de fatos sociais, 
desenvolvidas cotidianamente "
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O estado de filiação representa forte vínculo 
entre os indivíduos, de maneira que, regra geral, 
nem mesmo a verdade biológica prevalecerá. O 
Conselho da Justiça Federal editou o Enunciado 
256 da III Jornada de Direito Civil: “Art. 1.593. A 
posse de estado de filho (parentalidade socioafetiva) 
constitui modalidade de parentesco civil”, igualando 
juridicamente ao parentesco biológico.

Silvio de Salvo Venosa (p. 284), com a maestria 
que lhe é peculiar, observa:

“Lembremos, porém, que a cada passo, 
nessa seara, sempre deverá ser levado 
em conta o aspecto afetivo, qual seja, 
a paternidade emocional, denominada 
socioafetiva pela doutrina, que em muitas 
oportunidades, como nos demonstra a 
experiência de tantos casos vividos ou 
conhecidos por todos nós, sobrepuja a 
paternidade biológica ou genética. A matéria 
é muito mais sociológica e psicológica do 
que jurídica. Por essas razões, o juiz de 
família deve sempre estar atento a esses 
fatores, valendo-se, sempre que possível, 
dos profissionais auxiliares, especialistas 
nessas áreas”.

O STJ coaduna com este entendimento de modo 
a fazer prevalecer em suas decisões o parentesco 
socioafetivo. Vale lembrar que, não raro, pais 
socioafetivos questionam na justiça sua paternidade, 
alegando não serem pais biológicos. Porém o 
reconhecimento voluntário da filiação não pode ser 
revogado, salvo em casos de vício de vontade: “salvo 
na hipótese de erro, dolo, coação, simulação ou 
fraude, a pretensão de anulação do ato, havido por 
ideologicamente falso, deve ser conferida a terceiros 
interessados, dada a impossibilidade de revogação 
de reconhecimento pelo próprio declarante, na 
medida em que, descabido seria lhe conferir, de 
forma absolutamente potestativa, a possibilidade de 
desconstituição da relação jurídica que ele próprio, 
voluntariamente, antes declarara existente; ressalta-
se, ademais, que a ninguém é dado beneficiar-se da 
invalidade a que deu causa”. [3]

Por isso mesmo, a jurisprudência vem 
conferindo alto valor probatório ao estado de filho, 

para conferir, de maneira subsidiária, prova ou 
elemento de convicção do julgador a respeito de 
certa paternidade, exercendo, assim, papel valioso 
na resolução de conflitos, informando negativa ou 
positivamente uma paternidade, pelo fato do afeto 
indicar a relação paterno-filial, que mais atende aos 
preceitos constitucional da paternidade responsável 
e à proteção integral da criança e do adolescente.

No exame destas circunstâncias, deve ser 
sopesados “o amor e a preocupação dispensado 
ao filho; um ambiente tranquilo e saudável que 
propicie à criança uma boa formação moral e a sua 
integridade física; a habitualidade no oferecimento 
de alimentação, vestuário, assistência médica e 
odontológica, educação e abrigo; relacionamento 
baseado no repeito; a idade da criança; o bem estar 
do menor; as condições materiais e pessoais dos pais; 
e qualquer outro fato que demonstre qual é o melhor 
interesse da criança” (LEITÃO e TOMASZEWSKI, p. 
15).

Em recente julgamento, o STJ se mostrou 
claramente adepto à teoria do estado de filiação. O 
Ministro Luis Felipe Salomão proferiu o seguinte voto, 
o qual se transcreve em parte: “em conformidade 
com os princípios do Código Civil de 2002 e a 
Constituição Federal de 1988, o êxito em ação 
negatória de paternidade depende da demonstração, 
a um só tempo, da inexistência de origem biológica e 
também de que não tenha sido constituído o estado 
de filiação, fortemente marcado pelas relações 
socioafetivas e edificado na convivência familiar. (...) 
A pretensão voltada à impugnação da paternidade 
(...) não pode prosperar quando fundada apenas 
na origem genética, mas em aberto conflito com a 
paternidade socioafetiva”.

Explicou ainda o relator não ser novo na doutrina 
o reconhecimento de que a negatória de paternidade, 
disposta no artigo 1.601 do Código Civil, submete-
se a outras considerações que não a simples 
base da consanguinidade. Segundo ele, “exames 
laboratoriais hoje não são, em si, suficientes para 
a negação de laços estabelecidos nos recônditos 
espaços familiares. (...) A paternidade atualmente 
deve ser considerada gênero do qual são espécies a 
paternidade biológica e a socioafetiva”.

WELTER (p. 288) acrescenta ainda que não 
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é de bom alvitre a fixação de lapso prazal para 
determinação do estado de filiação, uma vez que as 
situações devem ser analisadas na singularidade de 
cada caso, “no momento em que a questão é posta 
em juízo, debruçando-se nos fatos postos no agora, 
na hora, no instante em que são debatidos”.

Segundo Manuela Nishida Leitão e Adauto de 
Almeida Tomaszewski (p. 18) são considerados 
espécies de filiação socioafetiva: “a adoção judicial 
(verdadeiro ato de amor, que não se baseia na 
existência de laços sanguíneos), filho de criação 
(que ocorre quando alguém assume uma criança 
como seu filho, inexistindo vínculo jurídico ou 
biológico entre eles), a adoção à brasileira (que 
consiste em registrar uma criança como se fosse 
seu filho, sem observar as exigências e formalidades 
legais da adoção), o reconhecimento de filho (que 
é a declaração de existência de filho havido fora 
do casamento), a reprodução humana assistida 
(que com os avanços científicos estabeleceram-se 
novas bases para o estabelecimento da filiação) e 
a presunção pater is est (na qual o marido da mãe 
age como pai, independentemente de ser ou não o 
genitor)”.

Importante destacar, porém, que o entendimento 
acerca da filiação socioafetiva não é unânime, visto 
que parte da doutrina considera o reconhecimento 
de estado de filho, sem expressa previsão legal, 
atividade legiferante do magistrado, ferindo assim 
o princípio da tripartição dos poderes. Este não é, 
no entanto, o entendimento dominante pelas razões 
demonstradas em linhas anteriores.

Portanto, o instituto da posse de estado privilegia 
o aspecto social e afetivo das relações patriarcais, 
sem, no entanto, afastar a verdade biológica. Logo 
a paternidade pode advir da verdade genética ou de 
fatos sociais, desenvolvidas cotidianamente, pois se 
o afeto foi capaz de superar a ausência de vínculo 
biológico, não é justo desconstituir tal união, por ter 
a criança encontrado o amor que precisa em outra 
família.
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biológica e socioafetiva. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003.
LEITÃO, Manuela Nishida; TOMASZEWSKI, Adauto de 
Almeida. Filiação Socioafetiva: A Posse de Estado de 
Filho Como Critério Indicador da Relação Paterno-Filial 
e o Direito à Origem Genética. Disponível em: http://web.
unifil.br/docs/juridica/03/Revista%20Juridica_03-1.pdf. 
Acessado 11/04/2012.

Lembre-se!!!!

No dia 30/06/12 aconte-

cerá o curso : CND Espe-

cífica e Conjunta.

Inscrições abertas!!!!
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Hugo Antônio Ronconi
Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

COLUNA  do Sr. Hugo

Modelo de relatório para cartórios de 
Registro Civil 
Cumprimento dos artigos 7º, 8º e 9º da Lei 6.670/01 e Provimento 029/2005.

Os repasses só poderão ser feitos com este relatório.
RELATÓRIO DE ATOS PRATICADOS EM 

I - Atos lançados no Tabelionato de Notas
Item Tipo de ato Nº de atos FARPEN Emolumentos

ESCRITURA COM VALOR DECLARADO

CERTIDOES

OUTROS

TESTAMENTO COM VALOR DECLARADO

ESCRITURA SEM VALOR DECLARADO

APROVAÇAO DE TESTAMENTO

AUTENTICAÇAO

TESTAMENTO SEM VALOR DECLARADO

PROCURAÇOES

REVOGAÇAO DE TESTAMENTO

RECONHECIMENTO DE FIRMA

a)

d)

i)

b)

g)

e)

j)

c)

h)

f)

k)

III - Atos lançados em livros de Registro Civil de Pessoas Naturais
Item Tipo de ato Nº de atos FARPEN Emolumentos

CASAMENTOS

AVERBAÇOES OUTRA QUALQUER

LIVRO E

CASAMENTOS FORA DO CARTÓRIO

CERTIDOES

AVERBAÇOES SEPARAÇAO DIVORCIO

EDITAIS

INTIMAÇAO/NOTIF. MEIO ELETRONICO

AVERBAÇOES LEGITIMAÇAO 

a1)

a4)

g)

a2)

b3)

b1)

a3)

c)

b2)

VII - Atos Gratuitos
Item Tipo de ato Nº de atos FARPEN Emolumentos

NASCIMENTO 
OBITO
NATIMORTO

a)
b)
c)

VIII- Outros Atos Gratuitos
Item Tipo de ato Nº de atos FARPEN Emolumentos

REGISTRO DE SENTENÇA

CASAMENTOS (REGSITRO EDITAL)

AVERBAÇAO DE LEGITIMAÇAO

ESCRITURA S/VALOR (LEI 11441/07)

AVERBAÇAO DE DIVORCIO/SEPARAÇAO

CERTIDAO DE REGISTRO DE SENTENÇA

CERTIDOES (2AS VIAS)

CERTIDAO CASAMENTO GRATUITO

AVERBAÇAO OUTRA QUALQUER

CERTIDAO DE AVERBAÇOES

CASAMENTOS (HABILITAÇAO)

a)

d)

i)

b)

g)

e)

j)

c)

h)

f)

k)
Total de Emolumentos
Valor recolhido ao FARPEN
Número total de atos praticados

R$
R$

Cód serventia:
Cartório: REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

Titular: 
Endereço:
Telefone:

Cód FARPERN:

Email:

ASSINATURA DO TITULAR DO CARTÓRIO

1º via - Corregedoria Geral da Justiça / 2º via - FARPEN (Conselho Gestor) / 3º via - Arquivo do Cartório
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CURSO

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 (sábado), 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.

AGENDA DE CURSOSFIQUE ATENTO!!!

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

Usufruto – penhora – impossibilidade 
d) Admite-se, única e tão-somente, que apenas o 
exercício do usufruto pode ser objeto de penhora, 
desde que tenha expressão econômica. A penhora 
recairá sobre a faculdade de perceber as vantagens 
e frutos da coisa, sobre a sua utilidade em suma. Mas 
esta cessão não tem acesso ao registro predial;

e) Não merece ingresso tal cessão, que encerra negócio 
de nítido conteúdo obrigacional. O elenco do artigo 167 
da Lei 6.015/73 é exaustivo e não comporta a cessão do 
exercício do usufruto como fato inscritível. (grifo nosso)

Observa-se, ainda, que a doutrina aceita, de forma geral, 
que haja penhora de imóvel, mesmo gravado com usufruto 
e cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade , desde 
que a penhora seja feita em ação de execução fi scal, em 
obediência à norma do artigo 184 do CTN, do seguinte teor:

Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre 
determinados bens, que sejam previstos em lei, responde 
pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens 
e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito 
passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os 
gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou 
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do 
ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e 
rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Nessa hipótese, o usufruto poderia ser penhorado 
juntamente com a nua propriedade, ou seja, penhorando-
se a propriedade plena, em ação de execução fi scal, 
notadamente naquelas em que o crédito fi scal diz 
respeito a tributos do próprio imóvel (IPTU e ITR).

Finalizando, recomendamos sejam consultadas as 
Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça, a 
jurisprudência e a legislação de seu Estado, para que não 
se verifi que entendimento contrário ao nosso. Havendo 
divergência, sugerimos obediência às referidas Normas, 
bem como a orientação legal e jurisprudencial local.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[1] JACOMINO, Sérgio. A IMPENHORABILIDADE DO DIREITO 
REAL DE USUFRUTO – Trabalho disponível em http://www.
irib.org.br/html/biblioteca/biblioteca-detalhe.php?obr=178
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8 Vide: art. 1.399 do CC/2002 [p.319]; art. 673 do CPC [p. 330]; doutrina: 
Carvalho Santos, vol. IX, p. 368, n. 3; Serpa Lopes, vol. III, p.154, letra b; 
Pontes de Miranda, vol. 19, p. 60 e 87, § 2.266 e 2.274; Barros Monteiro, 
vol. 3, p. 297; Boletins do Irib 3 e 47; jurisprudência: RT 793/283 e 789/402.

Seleção: Consultoria do IRIB
Fonte: Base de dados do IRIB Responde
Comentários: Equipe de revisores do IRIB

Usufruto não poderá ser objeto de penhora.

O Boletim Eletrônico do IRIB traz, nesta edição, consulta 
formulada acerca da impossibilidade de penhora do 
usufruto. Confi ra como a Consultoria do IRIB se manifestou 
sobre o assunto, valendo-se dos ensinamentos de Flauzilino 
Araújo dos Santos, Ademar Fioranelli e Ulysses da Silva:

Pergunta
É possível a penhora de usufruto?

Resposta
Para respondermos sua pergunta, transcrevemos 
pequeno trecho da obra “Penhora e Cautelares no 
Registro de Imóveis”, de autoria de Ademar Fioranelli, 
Flauzilino Araújo dos Santos e Ulysses da Silva, publicado 
pelo IRIB em 2005, p. 37:

“1.1.2.1 Penhora de usufruto

O usufruto é direito real na coisa alheia, direito 
personalíssimo. Como tal, não pode ser objeto de 
penhora (art. 1.393 do CC [p. 319]), podendo esta 
recair, tão-somente, sobre o seu exercício, se tiver 
expressão econômica, com o qual o credor poderá obter 
rendimentos periódicos para pagamento de seu crédito.8

Deve ser enfatizado que o exercício do 
usufruto não se confunde com o direito real 
propriamente dito e é insuscetível de ingressar no 
assento (nem mesmo como simples averbação), 
constituindo mera relação de direito obrigacional.

A nua propriedade, porém, é passível de penhora, isto porque, 
sendo passível de alienação, inocorre a restrição do art. 
1.393 do CC [p.319], restrita ao usufruto propriamente dito.»

Sérgio Jacomino[1] resume o assunto:

a) Eventual título judicial de mandado de registro 
de penhora de direito real de usufruto não merece 
ingresso, salvo melhor juízo. O fundamento legal para 
se impedir o acesso repousa na clara disposição do 
artigo 1.393 do NCC em conexão com o 649, I, do CPC.

b) O artigo 649, I, do CPC elenca como expressamente 
impenhorável o bem inalienável. Consabido que 
da inalienabilidade resulta a impenhorabilidade. 
Logo, o direito real de usufruto é impenhorável;

c) Sendo absolutamente impenhorável o direito real 
de usufruto, o registro que se fi zesse da penhora seria 
irremediavelmente contaminado com tal nulidade;
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Rodrigo Grobério Borba 
Advogado - OAB/ES 11.017
E-mail: rodrigo@agvadvocacia.adv.br

N
o direito das sucessões a palavra 
inventário signifi ca descrição detalhada 
dos bens da pessoa falecida, para que 
se possa proceder à partilha. Assim, em 

princípio, inventário sem bens ou negativo pode 
parecer uma situação contraditória.

Embora não exista previsão na lei sobre essa 
modalidade de inventário, doutrina e jurisprudência 
o admitem quando a comprovação da inexistência 
de bens tenha relevância jurídica.

Sua fi nalidade é exatamente a de comprovar 
a inexistência de bens a inventariar, objetivando 
resolver determinada situação pessoal ou 
patrimonial do viúvo ou de terceiro.

Neste sentido, o inventário negativo interessa 
ao herdeiro quando o autor da herança deixou 
credores, pois através dele fi cará demonstrada a 
falta de recursos do espólio para responder por 
encargos superiores à herança, de modo que 
o herdeiro não seja responsabilizado com o seu 
patrimônio pessoal por tais dívidas, de acordo com 
o art. 1.792 do Código Civil.

Situação análoga que enseja o inventário sem 
bens a partilhar ocorre na hipótese do falecido ter 
deixado apenas obrigações por cumprir, como, 
por exemplo, a outorga de escritura pública a 
compromissários compradores de bens imóveis 
vendidos e quitados antes da abertura da sucessão. 
Neste caso, o inventário negativo servirá de 
meio para que se nomeie inventariante a fi m de 
dar cumprimento a essa obrigação deixada pelo 
espólio.

Visando evitar restrições quanto à escolha de 
regime de bens, esse procedimento também pode 
ser adotado pelo viúvo que tenha fi lho do cônjuge 
falecido, quando deseja casar-se novamente. Isso 
porque, pelas regras contidas nos artigos 1.523, 
inciso I, e 1.641, inciso I, ambos do Código Civil, o 
viúvo que tenha fi lho do cônjuge falecido não deve 
se casar antes de fazer o inventário dos bens do 
casal e dar partilha aos herdeiros, sob pena de 
sujeitar-se ao regime da separação obrigatória. 
Logo, se quiser casar-se noutro regime de bens, 
deverá promover o inventário negativo para provar 
que não se sujeita àquela causa suspensiva de 
casamento.

Destaca-se que o parágrafo único do citado 
art. 1.523 do Código Civil permite aos nubentes 
solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as 
causas suspensivas do casamento, provando-
se a inexistência de prejuízo para o herdeiro. O 
inventário negativo constitui uma das formas de se 
efetuar essa prova.

Diante do exposto, conclui-se que muito 
embora não exista previsão legal sobre o 
inventário negativo, em determinados casos seu 
processamento revela-se de grande importância 
para solução de questões, podendo o mesmo ser 
feito por escritura pública, nos termos da lei e da 
Resolução nº. 35 do Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ, que o permite expressamente em seu art. 
28, desde que todas as partes sejam capazes e 
concordes e estejam assistidas por advogado 
(CPC, art. 982). 

DA IMPORTÂNCIA DO INVENTÁRIO 
NEGATIVO
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