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EDITORIAL

Jeferson Miranda
Presidente do Sinoreg-ES

V isando o 
es tabe lec imento 
de medidas 
para melhorar a 

prestação dos serviços 
extrajudiciais, aperfeiçoar 
os procedimentos e 
informatização, a Arpen-
SP fi rmou convênio com o 
SINOREG-ES para cessão 
gratuita do sistema intranet 
que permite a troca das 
informações obrigatórias 
do art.106 da Lei de 
Registros Públicos por 
meio eletrônico e online. 
Assim, as comunicações de 
casamento e óbito, inclusive 
emancipação, interdição 
e ausência, poderão ser 
remetidas eletronicamente, 
já que a comunicação 
eletrônica vem se mostrando 
uma ferramenta que não se 
pode dispensar, à medida 
que outros Estados da 
Federação estão a ela 
aderindo, além de ser mais 
efi ciente, segura, econômica 
e efi caz.

Deve-se evoluir. A 
interligação dos RCPN é uma 
realidade que se concretiza e 
a região sudeste, em breve, 
estará toda conectada para 
os fi ns do art.106 da Lei de 

Comunicações eletrônicas 

via INTRANET
Registros Públicos.

O Sistema eletrônico que 
interligará os Serviços de 
RCPN para fi ns de troca 
obrigatória de informações 
em ambiente seguro, deverá 
utilizar certifi cado digital tipo 
e-CPF A3 ou superior.

Para o envio das 
informações via Sistema de 
Interligação não é preciso 
nenhum programa especial,  
basta acessar o sistema 
e preencher o formulário 
nele contido e enviar. Ou, 
caso queiram, no sentido de 
agilizar o serviço, bastará 
enviar arquivo “xml”. Para 
melhor esclarecer, é mais 
ou menos como se faz 
para enviar informações 
dos papéis de segurança 
utilizados através do 
programa CERTUNI.

Para aquelas Serventias que 
desejam enviar os arquivos 
através do “xml”, é necessário 
que seus programadores 
façam simples adaptações 
necessárias nos programas 
com base nas informações 
contidas no seguinte link: 
http://arpenti.blogspot.com.
br/.

Os programadores do 
Espírito Santo já foram 
contatados e informados 
para adequarem seus 
sistemas então utilizados 
pelas unidades de RCPN 
deste Estado, inclusive 
o CARTSOFT, cedido 
pela RECIVIL de Minas 
Gerais, fará as adaptações 
necessárias, uma vez que o 
estado mineiro também irá 
aderir ao Sistema.

Vamos em frente, ao lado 
das inovações e prestando 
um serviço útil à sociedade, 
contudo, atento ao equilíbrio 
econômico-fi nanceiro das 
Serventias.

Boa Leitura!!!
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ARTIGO

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.

Os sujeitos passivos da DOI, obrigação 
tributária acessória, têm tido algumas 
dúvidas no preenchimento dos campos 
do quadro “Localização do Ato”, da Ficha 

“Identifi cação da Operação” do Programa Gerador da 
declaração, hoje, em sua versão 6.1, bem por esta 
razão ocupamo-nos, nesta coluna, com o assunto na 
tentativa de facilitar-lhes a tarefa e, também, de afastar 
a possibilidade de aplicação de penalidades pelo Fisco, 
pela prestação de informações inexatas.

Com efeito, no quadro “Localização do Ato” a Receita 
Federal do Brasil pede a data em que o fato gerador da 
obrigação tenha ocorrido, ou seja, a data da prática do 
ato do ofício de seu sujeito passivo.

A data de ocorrência do fato gerador da DOI é:

• para o tabelião de notas, a data da lavratura 
do instrumento público que tenha por objeto uma 
operação imobiliária;

• para o ofi cial do registro de imóveis, a data em 
que efetuado o registro ou averbação na matrícula 
do imóvel objeto da operação imobiliária; e

• para o ofi cial do registro de títulos e documentos, 
a data em que o documento tenha sido registrado

É por meio das informações solicitada por tais campos 
que cada sujeito passivo da declaração oferece ao 
Fisco o caminho da localização, no acervo da serventia, 
do ato que deu ensejo à ocorrência do fato gerador da 
DOI.

São quatro campos, entre os quais alguns devem 
ignorados, dependendo da atribuição do “cartório” pelo 
qual responde o sujeito passivo da DOI, como titular ou 
designado.

Os quatro campos, sem considerar o relativo à data, 
acima já referido, deste quadro devem ser preenchidos 
como segue:

• pelo tabelião de notas: somente os campos 
“Livro” e “Folha”. São campos de preenchimento 
apenas pelo sujeito passivo que lavra escrituras 
e procurações que tenham por objeto operações 

Declaração sobre Operações Imobiliárias
Informações relativas à localização do ato notarial ou de registro
Ficha “Identifi cação da Operação” do programa da DOI

imobiliárias;

• pelo ofi cial do registro de imóveis: somente os 
campos “Matrícula” e Registro”; e,

• pelo ofi cial do registro de títulos e documentos: 
somente o campo “Registro”.

Importante notar que um sujeito passivo não preenche 
o(s) campo(s) destinado(s) aos outros. O tabelião de 
notas e o ofi cial do registro de títulos e documentos, 
ainda que tenham o número da “Matrícula”, não devem 
preencher o campo reservado a essa informação. O 
ofi cial de registro de imóveis, por seu turno, ainda que 
esteja com a escritura pública lavrada pelo tabelião de 
notas em mãos, não informará na DOI a ser enviada ao 
Fisco os números de “Livro” e “Folha”, tampouco o ofi cial 
de registro de títulos e documentos informará os dados 
como “Livro” e “Folha” da escritura, ou da procuração, 
e “Matrícula” do imóvel de que trata o documento que 
registrar, mesmo que os tenha.

Nesse sentido, há orientação feita pela Receita Federal 
do Brasil inserida no “conteúdo” do “ajuda” do Programa 
Gerador da DOI (Versão 6.1), in verbis:

“Nota: Será necessário o preenchimento de um 
ou mais campos deste quadro, dependendo da 
seleção feita na fi cha Dados de Identifi cação 
da Serventia, campo Atribuição. Para manter 
a ordem durante a importação das informações 
número de livro, folha, registro, matrícula proceder 
da seguinte forma: para a Atribuição “Ofício 
de Notas” preencher Livro e Folha, para a 
Atribuição “Registro de Imóveis” preencher os 
camposMatrícula e Registro. Não é recomendável 
o preenchimento dos campos Livro e Folha para a 
Atribuição “Registro de Imóveis”. Para a Atribuição 
“Títulos e Documentos” preencher somente o 
campo Registro.” (Original sem destaques)

Vale ressaltar, por importante e derradeiro, que os 
campos não preenchidos, conforme orientação acima, 
não acarretam pendências e, por isso, a DOI estará, 
relativamente ao quadro em comento, apta para ser 
gerada e enviada.
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ARTIGO

 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 3

Em números anteriores do Jornal do Notário, 
tratamos das técnicas a serem usadas para 
se saber se uma assinatura é original ou 
digitalizada, indispensáveis para que não 

reconheçamos ou autentiquemos assinaturas que não 
são originais (n° 137). Apresentamos, na seqüência, os 
exames rápidos das formas das assinaturas (n° 138). 
No que diz respeito a estes exames, vale relembrar 
que, quando as formas das fi rmas comparadas forem 
diferentes, a recusa em reconhecer é obrigatória: 
podemos estar diante de falsifi cações sem imitação e/
ou imitações de memória. Por outro lado, quando as 
formas da fi rma a  ser reconhecida forem semelhantes 
aos padrões em cartório, ela não pode de imediato ser 
reconhecida. 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. 

Sendo, então, semelhantes as formas, o exame 
rápido deverá prosseguir, analisando-se o dinamismo 
da escrita. Trata-se de uma qualidade importantíssima 
do ato escritural. O dinamismo de nossa escrita é 
um atributo que o falsário normalmente não consegue 
reproduzir ou imitar. Essa característica da escrita, 
após a fase do aprendizado, automatiza-se e se instala 
em nosso subconsciente, reproduzindo-se, a partir de 
então, de modo automático e peculiarmente individual.

Desse modo, o fraudador pode até alcançar relativo 
sucesso na imitação das formas de nossa assinatura, 
o que acontece nas duas outras modalidades de 
falsifi cações grosseiras: as imitações por cópia e 
os decalques. Mas, difi cilmente conseguirá repetir o 
dinamismo com que cada um nós lança sua fi rma. É 
por isso que a análise das qualidades dinâmicas da 
assinatura é tão importante e decisiva na verifi cação 
rápida de fi rmas. 

Quando se comparam, sob o ponto de vista do 
dinamismo, a assinatura que chega ao cartório 
para ser reconhecida com os padrões arquivados no 
estabelecimento, dois aspectos capitais devem ser 
levados em consideração. 

Em primeiro lugar, verifi cam-se a velocidade, o 
ritmo, a pressão, a naturalidade e espontaneidade 
com que se encontram lançadas as fi rmas que se 
confrontam. Se houver diferenças nessas apreciações 
(velocidade/morosidade; pressão/descompressão; 

naturalidade/artifi cialidade; espontaneirdade/
arrastamento), não se pode reconhecer a assinatura. 

Em segundo lugar, deve-se observar a eventual 
ocorrência de defeitos no traçado da fi rma trazida a 
cartório para ser reconhecida. Nas falsifi cações lentas 
(imitações por cópia e decalques), são muito comuns, 
além das diferenças de velocidade, ritmo, pressão e 
naturalidade, certos defeitos: tremidas, indecisões, 
pontos de parada e levantamento do instrumento 
escritor, desvios bruscos na direção dos traços, 
retoques e recoberturas. Evidentemente, se essas 
anomalias de traçado também estiverem presentes,com 
muito mais razão deverá ser evitado o reconhecimento. 

Não se pode esquecer que muitos clientes do cartório 
têm uma escrita primária, com menor velocidade, mais 
pressão, mais arrastada, até com alguns defeitos, 
como trêmulos, indecisões, etc...Nesses casos, deve-
se recusar o reconhecimento quando a assinatura 
apresentada for mais dinâmica que os padrões, e não 
apresentar defeitos ou anomalias.  É o que acontece, em 
geral, quando fraudadores procuram imitar assinaturas 
de punhos mais rudes ou primários.

Outro aspecto não menos importante a ser 
destacado é a possibilidade de o nosso cliente ter sido 
acometido de alguma afecção cerebral com paralisação 
parcial do membro escritor. Nessa situação, suas 
assinaturas poderão manifestar defi ciências na 
velocidade e naturalidade, tornando-se morosas e 
arrastadas, com trêmulos e desvios bruscos na direção 
dos traços. Bem diferentes daquelas que ele, ainda 
sem a doença, registrou no cartão de assinaturas. 
Ocorrendo esse fenômeno, sua mera alegação não 
justifi ca o reconhecimento: haverá necessidade de, 
antes de mais nada, renovar-se o cartão de autógrafos.

Recapitulando-se: diferenças no dinamismo 
(velocidade, pressão, defeitos de traçado) servirão de 
base para não reconhecer fi rmas, com a justifi cativa de 
que “não confere”. 

Semelhanças verifi cadas, no entanto, nas formas e 
no dinamismo da escrita ensejarão o reconhecimento 
da assinatura. Reconhece-se assim por semelhança, 
sem que isso signifi que afi rmar a autenticidade da 
assinatura. Poderá até ser falsa, mas então se estará 
diante de uma falsifi cação de boa qualidade, que só 
peritos poderão determinar.   

Julho_2012.indd   5 11/07/2012   09:34:34



6

FARPEN Prestação de contas

FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN
DEMONSTRATIVO – MÊS DE JUNHO 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 MAIO/2012, aprovando o ressarcimento dos 
Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 605.639,12

Saldo em caixa mês anterior 775.101,46

Resgate aplicação CDB em 29/06/2012 - Ressarcimento despesas Registro Civil 3.086,23

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 1.383.826,81

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 399.638,06

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 17.722,49

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 232,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.112,78

4.1 - 2% referente depósito entre 21/05 a 31/05 270,56

5 - Repasse à AMAGES 12.104,78

5.1 - 2% referente depósito entre 21/05 a 31/05 270,56

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 006/2012 3.086,23

SALDO LÍQUIDO 445.437,46 938.389,35

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 60.563,91

C.a - 10% referente depósito entre 21/05 a 31/05 1.352,78

SALDO 876.472,66

Recebimentos entre 20/06 a 30/06 5.472,08

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 881.944,74

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada 
a importância de R$ 61.916,69 (sessenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e nove 

centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 02 de julho de 2012 .

 Hugo Antônio Ronconi          Jeferson Miranda
            1º Tesoureiro                   Presidente
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PROVIMENTO 

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

CONSIDERANDO a redação dos artigos 9º e 10, inciso 
I, do Código Civil de 2002, que revogou a exigência 
de registro das sentenças de divórcio e separação, 
determinando apenas a averbação do ato no ofício de 
registro civil onde foi registrado o casamento;

CONSIDERANDO  que muitos Tribunais de Justiça 
estaduais já se adequaram à aludida legislação;

CONSIDERANDO  o deliberado no Pedido de 
Providências nº 0005355-35.2011.2.00.0000, do col. 
Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO  a decisão exarada no processo n.º 
1103144, da Corregedoria Geral da Justiça do E.Santo; 

CONSIDERANDO  que a exigência contida no art. 
922, §2º e art. 1038, § 1º do Código de Normas têm 
criado difi culdades intransponíveis para pessoas que 
se separam, se divorciam ou restabelecem conjugal 
em unidades da Federação nas quais não se exige o 
registro do ato judicial no Livro E; 

CONSIDERANDO que o Código de Normas vincula 
apenas os integrantes do foro judicial e extrajudicial do 
Poder Judiciário estadual que o edita, não se aplicando 

PROVIMENTO Nº 16/2012
Revoga o parágrafo segundo, do art. 922 e altera a redação do parágrafo primeiro, 
do art. 1038, ambos do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. 

às demais unidades da Federação;

R E S O L V E:

Art. 1º. REVOGAR o § 2º, do artigo 922 do Código de 
Normas. 

Art. 2º. ALTERAR a redação do § 1º, do art. 1038 do 
Código de Normas, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“§ 1º. No caso de casamento celebrado sob juris dição 
diversa do juiz do processo de separação judicial ou 
divórcio, o mandado de averbação da sentença será 
encaminhado diretamente ao ofi cial da circunscrição em 
que foi lavrado o assento de casamento, dispensando-
se, para seu cumprimento, a intervenção judicial, 
mesmo que originado de autoridade judicial oriunda de 
outra unidade da Federação.”

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

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

Vitória/ES, 02 de julho de 2012.

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

NOTA: O SINOREG-ES informa que não realizará ressarcimentos de 
registro  de divórcio ou separação no Livro E a partir da publicação 
do Provimento Nº16, ou seja, 02/07/2012.
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PROVIMENTO

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

CONSIDERANDO, conforme disposto no art. 38 da Lei 
Federal nº 8.935/1994, competir à Corregedoria Geral da 
Justiça zelar para que os serviços notariais e de registro 
sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e 
efi ciência;

CONSIDERANDO a possibilidade do protesto extrajudicial 
das certidões de dívida ativa a partir da regra do art. 1º da 
Lei Federal nº 9.492/1997;

CONSIDERANDO a Recomendação n.º 26, de 15 de 
dezembro de 2009, editada pelo Conselho Nacional de 
Justiça, e aprovada na 102ª Sessão Plenária;

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas 
alternativas que gerem redução da judicialização e, por 
consequência, da confl ituosidade perante os órgãos 
judiciais;

CONSIDERANDO a autorização já prevista no art. 726 do 
Código de Normas acerca do cabimento do protesto das 
certidões de dívida ativa;

R E S O L V E:

Art. 1º. O artigo 726 do Código de Normas passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art.726. Autorizar aos Tabeliães de Protesto de Títulos 
a receber, para protesto, as certidões de dívida ativa dos 
créditos tributários e não-tributários das Fazendas Públicas 
da União, do Estado do Espírito Santo e dos Municípios, 
assim como de suas autarquias e fundações públicas, desde 
que inscritas em conformidade com o art. 202 do Código 
Tributário Nacional e os §§ 5º e 6º, do art. 2º da Lei Federal 
n.º 6.830/80, observados os preceitos da Lei Federal nº 
9.492/1997.

§ 1º. O protesto das certidões de dívida ativa será realizado 
no Tabelionato de Protesto de Títulos do domicílio do 
devedor.

§ 2º. É de responsabilidade do apresentante o conteúdo dos 
dados fornecidos aos tabelionatos de títulos.

§ 3º. O pagamento dos valores correspondentes aos 

PROVIMENTO Nº 17/2012
Altera e inclui dispositivos no art. 726 do Código de Normas da Corregedoria Geral 
da Justiça.

emolumentos devidos pela eventual distribuição, quando 
legalmente cabível, protocolização e eventual lavratura e 
registro do protesto das certidões de dívida ativa expedidas 
pela Fazenda, demais parcelas legais e outras despesas 
autorizadas por lei (FUNEPJ, FADESPES, FARPEN e ISS, 
onde exigido), somente será devido pelo devedor cujo nome 
conste da Certidão no momento do pagamento elisivo do 
protesto e de seu cancelamento.

§ 4º. Ocorrendo parcelamento do crédito levado a protesto, 
ou sua extinção, por quaisquer das hipóteses do art. 156 
do Código Tributário Nacional, serão devidos, integralmente, 
pelo devedor, os emolumentos, demais parcelas legais 
e outras despesas autorizadas por lei, relativos aos atos 
praticados pelo protesto e seu respectivo cancelamento.

§ 5º. O Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal 
e os respectivos Tabelionatos de Protesto de Títulos e, 
quando houver prévia exigência legal, os Distribuidores, 
isoladamente ou por meio de entidades de classe, poderão 
fi rmar convênio de cunho operacional dispondo sobre as 
condições para a realização dos protestos de certidões de 
dívida ativa, expedidas pelas Fazendas Públicas, observado 
o disposto na legislação federal, estadual e municipal.

§ 6º. Os apresentantes poderão efetuar, por meio eletrônico, 
o encaminhamento das certidões de dívida ativa aos 
Tabelionatos de Protesto de Títulos e, quando houver prévia 
exigência legal, aos Distribuidores, em todo o Estado, com 
utilização de assinatura digital, de acordo com as normas 
ditadas pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24.8.2001, 
que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras 
- ICP-Brasil, cabendo aos tabeliães do protesto a verifi cação 
dos caracteres formais, na forma do art. 9º e seu § único, da 
Lei Federal n.º 9492/97.

Art. 2º. Caberá à Corregedoria Geral da Justiça e à 
Secretaria de Tecnologia de Informação adequar o uso do 
sistema do selo digital ao disposto nos §§ 3º e 4º,do art. 1º 
deste Provimento.

Art. 3º. Este Provimento entrará em vigor no dia 01.08.2012, 
revogadas as disposições em contrário.

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

De Iúna para Vitória/ES, 04 de julho de 2012.

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

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

CONSIDERANDO, conforme disposto no art. 38 da Lei Federal 
nº 8.935/1994, competir à Corregedoria Geral da Justiça zelar 
para que os serviços notariais e de registro sejam prestados 
com rapidez, qualidade satisfatória e efi ciência;

CONSIDERANDO a necessidade de informatização dos atos de 
registro civil de pessoas naturais; 

CONSIDERANDO a determinação contida no art. 106 da Lei 
dos Registros Públicos;

CONSIDERANDO a decisão exarada no expediente n.º 
201200802346, no qual é requerente o Sindicato dos Notários e 
Registradores do Estado do Espírito Santo;

R E S O L V E

Art. 1º. O artigo 1041 do Código de Normas passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art.1041. (........) 
É obrigatório, a partir do dia 03 de setembro de 2012, que as 
comunicações efetivadas entre os serviços do registro civil de 
pessoas jurídicas do Estado do Espírito Santo, para efeito de 
cumprimento do disposto no art. 106, das Leis dos Registros 
Públicos, sejam feitas por meio eletrônico.

§ 2º. As comunicações previstas no parágrafo anterior deverão 
ser realizadas através de Webservice para enviar e receber os 
dados em formato XML, em ambiente seguro, acessado com 
o uso de certifi cado digital, do tipo e-CPF A3 ou superior, que 
permita a interligação entre os serviços do registro civil de 
pessoas naturais;

§ 3º. O sistema adotado para cumprir as determinações contidas 
nos §§ 1º e 2º deverá ter as seguintes características: protocolo 
seguro HTTPS e criptografi a; utilização de ambiente síncrono 
para permitir o processamento imediato; comunicação on line 
com o sistema Justiça Aberta; controle de encaminhamento 
e recebimento de documentos digitais entre os serviços 
extrajudiciais (que permita o controle da rejeição de arquivos 
corrompidos, e legíveis ou ainda com informações que não 
correspondam ao documento digitalizado); realização de backup 
do servidor de dados e backup do servidor de arquivos de forma 
a impedir perdas, com manutenção pelo prazo mínimo de 90 
(noventa) dias; gerenciamento de certifi cado digital dos usuários, 
provendo autenticação em sistemas web e assinatura digital de 
arquivos, documentos e transações on line em aplicações web; 
geração de relatórios de transmissão e arquivos de retorno com 
possíveis criticas de rejeição;

§ 4º. Os serviços de registro de pessoas naturais poderão 
utilizar sistemas fornecidos por suas entidades de classe ou, em 
caso de desenvolvimento de sistema próprio ou contratação de 

PROVIMENTO Nº 18/2012
Altera os art. 922, § 3ª e 1041 do Código de Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça.

sistema não vinculado a sua entidade de classe, deverá este ser 
submetido à previa homologação da Secretaria de Tecnologia 
de Informação do Tribunal de Justiça, para verifi cação do 
atendimento às exigências previstas nos parágrafos 2º e 3º deste 
artigo, bem como se existe compatibilidade de comunicação 
com os demais serviços cadastrados no Sistema Justiça Aberta, 
do Conselho Nacional de Justiça;

§ 5º. Os comprovantes das comunicações eletrônicas efetivadas 
entre os serviços de registro civil de pessoas naturais do Estado 
do Espírito Santo e entre estes e os serviços de registro civil 
de outras unidades da Federação, que também estejam 
interligados, deverão ser eletronicamente arquivados;

§ 6º. Se o serviço de registro civil de pessoas naturais de outra 
unidade da Federação não estiver interligado, a comunicação 
far-se-á por meio físico, com o arquivamento do comprovante 
da remessa;

§ 7º. Na hipótese do serviço de registro civil de pessoas naturais 
não dispor de acesso a internet, em razão de problemas técnicos 
locais, deverá o ofi cial do registro civil informar à Corregedoria 
Geral da Justiça, no prazo de 10 (dez) dias;

§ 8º. Admite-se, quando o serviço de registro civil de pessoas 
naturais não disponha de sistema próprio de informática, o 
uso do método de formulário para o envio das comunicações 
eletrônicas;

§ 9º. Os serviços de registro civil de pessoas naturais que não 
disponham de internet, desde que devidamente autorizados pela 
Corregedoria Geral da Justiça, terão o prazo de até 05 (cinco) 
dias após a lavratura do ato para comunicá-lo.”
Art. 2º. O parágrafo 3º, do art. 922 do Código de Normas passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 922. (......)
..........................................................
§ 3º. Deverão as serventias dispor, ainda, de arquivo  de termos 
de alegação de paternidade e de cópias das comunicações 
remetidas de casamento, óbito, emancipação, interdição e 
ausência, em ordem cronológica ou, em caso de comunicações 
eletrônicas, conforme disposto no art. 1041 e seus parágrafos, 
bastará o arquivo eletrônico de tais comunicações.”

Art. 3º. Faculta-se aos ofi ciais do registro de pessoas naturais 
a antecipação do prazo previsto no §1º, do art. 1041.

Art. 4º. Este provimento entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Vitória/ES, 06 de julho de 2012.

DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL
Corregedor-Geral da Justiça
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Estado capixaba integra seus 228 Cartórios ao Sistema 
Eletrônico de Comunicações do Registro Civil e amplia a 
interligação nacional da atividade.

O Estado do Espírito Santo é o mais novo integrante 
do sistema interligado de informações que utiliza a plataforma da 
Intranet para o envio e recebimento de comunicações do Registro 
Civil. Nesta segunda-feira (09.07), a Corregedoria Geral de Justiça 
do Estado do Espírito Santo (CGJ-ES) publicou o Provimento n° 
18/2012, que torna obrigatório o uso de comunicações eletrônicas 
entre os 228 Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado e com as unidades de outros estados que estejam 
interligadas.

O Provimento assinado pelo desembargador Carlos Henrique 
Rios do Amaral, Corregedor Geral da Justiça do Estado do 
Espírito Santo, com base no parecer exalado pelo juiz auxiliar, 
Aldary Nunes Júnior, que esteve acompanhando o Seminário de 
Interligação Eletrônica recentemente realizado no Rio de Janeiro, 
torna obrigatório o uso do sistema a partir do dia 3 de setembro 
deste ano, facultada a utilização, em caráter experimental, em 
prazo mais reduzido.

 Em seu parágrafo § 5, o Provimento, à exemplo do que já havia 
ocorrido no Estado do Rio de Janeiro, autoriza expressamente “o 
envio de comunicações eletrônicas efetivadas entre os serviços 
de registro civil de pessoas naturais do Estado do Espírito Santo 
e entre estes e os serviços de registro civil de outras unidades 
da Federação, que também estejam interligados”, deverão ser 
eletronicamente arquivados.

Segundo o Provimento, assinado pelo desembargador Carlos 
Henrique Rios do Amaral, “a comunicação eletrônica dos atos 
lavrados pelos ofi ciais do Registro Civil de Pessoas Naturais 
mostra-se como uma providência necessária e oportuna, tanto que 
já empregada por diversas outras unidades da Federação”.

No Parecer, o juiz corregedor Aldary Nunes Júnior é ainda mais 
contundente na efetividade do sistema, ao analisar o requerimento 
formulado pelo Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES). “Não há como negar 
que os argumentos suscitados pelo requerente, robustecidos 
pelos documentos que instruem o requerimento, são mais do 
que sufi cientes para demonstrar que a medida postulada é uma 
exigência dos tempos atuais, em que não se pode prescindir do uso 
das ferramentas decorrentes da informatização, principalmente, 
como é o caso, para qualifi car e aperfeiçoar os serviços do registro 
civil de pessoas naturais”, destacou.

Segundo o magistrado, “ao invés de lamentar o atraso na 
adoção, como padrão de funcionamento, da comunicação eletrônica 
entre os serviços de registro civil de pessoas naturais do Estado 
do Espírito Santo, devemos agir com fi rmeza e determinação 
para tentar nos adequar às novas modalidades de comunicações 
existentes”, destacou, frisando a necessidade de “recuperar o 
tempo perdido e ingressar em uma nova fase na prestação dos 
serviços de registro civil de pessoas naturais”.

Finalizando seu parecer, o juiz corregedor reforça a efetiva 
melhoria que a adoção do novo sistema trará aos Cartório do Estado 
do Espírito Santo.”O pleito do Sinoreg-ES, ao apresentar o sistema 
de comunicação eletrônica concebido pela Arpen-SP, também 
adotado por outras unidades da Federação, deixa transparecer 

CGJ-ES edita o Provimento n° 18/2012 e normatiza 
a Intranet no Estado do Espírito Santo

que, além de servir de base para a implantação do Projeto das 
Unidades Interligadas, viabilizará a troca de informações on line 
entre os serviços de registro civil de pessoas naturais, substituindo 
o modo atualmente empregado no Espírito Santo, mais oneroso e 
lento, da troca de informações por correspondência física, com o 
emprego do papel”, fi naliza. 
Leia a íntegra do Parecer e a Decisão da CGJ-ES que originou 
o Provimento n° 18/2012

REQUERIMENTO/PETIÇÃO N.º 2012.00.802.346
REQUERENTE: SINDICATO DOS NOTÁRIOS E 
REGISTRADORES DO ESTADO DO ESP. SANTO - SINOREG-ES 
ASSUNTO: OBRIGATORIEDADE DO USO DE COMUNICAÇÃO 
ELETRÔNICA ENTRE OS SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS

PARECER
O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito 

Santo – SINOREG-ES postula a edição de Provimento para 
regulamentar e instituir que as comunicações exigidas pelo art. 106 
da Lei de Registros Públicos sejam obrigatoriamente efetivadas 
por meio eletrônico, no prazo de 60 (sessenta) dias, facultada a 
utilização, em caráter experimental, em prazo mais reduzido.

Entre os diversos argumentos utilizados pelo Sinoreg-ES a 
justifi car seu pleito, destacam-se as assertivas de que a “forma 
eletrônica de troca de informações entre os Serviços de RCPN, 
substituindo paulatinamente o emprego de papel, se mostra mais 
efi ciente, econômica e efi caz” e, também, que “o sistema que 
interliga os Serviços de RCPN para fi ns de troca obrigatória de 
informações vem se mostrando uma ferramenta que não se pode 
dispensar, à medida que outros Estados da Federação estão a ela 
aderindo. A título de exemplo, acostamos Provimento CGJ n.º 12 
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro e 
os acordos de cooperação fi rmados entre a Arpen-SP e os órgãos 
representativos de classe dos registradores civis do Estado do 
Ceará e do Estado do Mato Grosso”.

A Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito 
Santo tem buscado, incessantemente, aperfeiçoar e qualifi car 
as atividades do serviço notarial e de registro, adotando, para 
tanto, inúmeras providências, podendo-se citar, entre as várias 
iniciativas, a realização de concurso público para ingresso de 
novos delegatários, com a outorga de 179 (cento e setenta e nove) 
serviços, assim como a substituição do selo de fi scalização físico 
pelo selo digital.

O requerente, como órgão de classe, tem tido um comportamento 
absolutamente solidário com as iniciativas da Corregedoria Geral 
da Justiça, auxiliando e participando na concretização das medidas 
idealizadas em favor do aperfeiçoamento dos serviços do foro 
extrajudicial.

Nesta oportunidade, o Sinoreg-ES pretende a intervenção da 
Corregedoria Geral da Justiça para exigir, de forma obrigatória, que 
as comunicações decorrentes do cumprimento do art. 106, da Lei 
dos Registros Públicos, sejam efetivadas mediante meio eletrônico.

Dispõe o referido dispositivo legal:
“Art. 106. Sempre que o ofi cial fi zer algum registro ou averbação, 

deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, anotá-lo nos atos anteriores, 
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com remissões recíprocas, se lançados em seu cartório, ou fará 
comunicação, com resumo do assento, ao oficial em cujo cartório 
estiverem os registros primitivos, obedecendo-se sempre à forma 
prescrita no Art. 98.”

O legislador federal, além de impor que os oficiais do registro 
civil façam as comunicações referidas no art. 106, e explicitadas 
no art. 107, prevê a imposição de sanções aos mesmos, diante de 
eventual descumprimento, conforme disposto no art. 108 da LRP, 
assim redigido:

“Art. 108. Os oficiais, além das penas disciplinares em que 
incorrerem, são responsáveis civil e criminalmente pela omissão 
ou atraso na remessa de comunicações a outros cartórios.”

Portanto, não há divergência acerca da imperiosa necessidade 
dos oficiais do registro civil cumprirem o comando legal inserto no 
art. 106 da Lei dos Registros Públicos, assim como no art. 1041 do 
Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Espírito Santo.

Não há como negar que os argumentos suscitados pelo 
requerente, robustecidos pelos documentos que instruem o 
requerimento, são mais do que suficientes para demonstrar que 
a medida postulada é uma exigência dos tempos atuais, em que 
não se pode prescindir do uso das ferramentas decorrentes da 
informatização, principalmente, como é o caso, para qualificar e 
aperfeiçoar os serviços do registro civil de pessoas naturais.

Negar essa realidade é algo incompreensível, que não encontra 
respaldo em qualquer argumento técnico ou jurídico.

Ao contrário, o requerimento formulado leva à conclusão de 
que o serviço extrajudicial capixaba já deveria utilizar-se, de forma 
ordinária e corriqueira, como padrão, da correspondência por meio 
eletrônico entre suas unidades. Esse é o exemplo que colhemos 
em inúmeros Estados da Federação, principalmente naqueles nos 
quais essa realidade já se apresenta há vários anos, com êxito 
inegável.

No Código de Normas do Estado de São Paulo, subseção VII, 
das anotações, está previsto:

“127. Sempre que o Oficial fizer algum registro ou averbação, 
deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, anotá-lo nos atos anteriores, 
com remissões recíprocas, se lançados na sua Unidade de 
Serviço, ou comunicar, com resumo do assento, ao Oficial 
em cuja Unidade de Serviço estiverem os registros primitivos, 
procedendo da mesma forma indicada para as averbações. 
127.1. As comunicações serão feitas via “intranet”, se destinadas 
ao Estado de São Paulo, e mediante carta relacionada em 
protocolo, se endereçadas a outro Estado, anotando-se à 
margem ou sob o ato comunicado o número do protocolo; as 
comunicações remetidas por outro Estado ficarão arquivadas na 
Unidade de Serviço que as receber” (Sem destaque no original).

Contudo, ao invés de lamentar o atraso na adoção, como 
padrão de funcionamento, da comunicação eletrônica entre os 
serviços de registro civil de pessoas naturais do Estado do Espírito 
Santo, devemos agir com firmeza e determinação para tentar nos 
adequar às novas modalidades de comunicações existentes.

Essa é a medida mais apropriada a ser efetivada no 
momento: recuperar o tempo perdido e ingressar em uma nova 
fase na prestação dos serviços de registro civil de pessoas naturais, 
que são numerosos - há 228 (duzentos e vinte e oito) no Estado do 
Espírito Santo -, com enorme capilaridade, pois estão localizados 
nas Sedes e inúmeros Distritos dos Municípios, Comarcas e Juízos.

Ademais, quando se fala dos serviços de registro civil de pessoas 
naturais, sabe-se que os mesmos estão diretamente envolvidos 
com questões que têm merecido especial atenção do Conselho 
Nacional de Justiça: a erradicação do sub-registro de nascimento, 

promoção ao reconhecimento voluntário de paternidade (Projeto 
Pai-Presente), unidades interligadas nas maternidades e adoção 
unilateral.

Conforme constatamos com a experiência da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, “a existência de 
sistema de interligação dos serviços de registro civil de pessoas 
naturais do Estado e dos demais Estados da Federação, de 
modo a permitir o fluxo de informações, com a indispensável 
segurança, pertinentes à realização do registro de nascimento 
on line em Serviço extrajudicial distante”, é ferramenta de 
trabalho crucial no enfrentamento dos problemas referidos no 
parágrafo anterior, sem olvidar, ainda, das demais exigências 
contidas no Provimento n.º 13, do Conselho Nacional de Justiça. 
Portanto, para enfrentar esses desafios, diagnosticou-
se “que a simples troca de correspondência eletrônica, ainda 
que com certificação digital, não atenderia à necessária 
segurança e uniformidade de procedimento, impondo-se 
a idealização de sistema próprio que pudesse funcionar 
como se fosse uma intranet ligando os Serviços de RCPN, 
ainda que limitada, num primeiro momento, à troca de 
informações eletrônicas no WebService”. (Sem destaque no 
original).

Assim, o pleito do SINOREG-ES, ao apresentar o sistema 
de comunicação eletrônica concebido pela ARPEN/SP, também 
adotado por outras unidades da Federação, deixa transparecer que, 
além de servir de base para a implantação do Projeto das Unidades 
Interligadas, viabilizará a troca de informações on line entre os 
serviços de registro civil de pessoas naturais, substituindo o modo 
atualmente empregado no Espírito Santo, mais oneroso e lento, da 
troca de informações por correspondência física, com o emprego do 
papel. Mesmo que o sistema de comunicação eletrônica a ser 
implementado pelos oficiais capixabas não seja o disponibilizado 
pela Arpen-SP, o que não parece ser a intenção do requerente e 
seus sindicalizados, pelo teor da documentação apresentada e 
dos argumentos expendidos, é inequívoco que essa modalidade 
de comunicação eletrônica será mais rápida, segura e econômica.

No caso do Rio de Janeiro, “diante dos benefícios que a troca de 
informações eletrônicas deverá proporcionar, vale salientar que a 
ARPEN/RJ está empenhada em congregar os Serviços de RCPN do 
Estado do Rio de Janeiro nessa empreitada, já contando com várias 
dezenas de adesões na utilização do sistema desenvolvido pela 
ARPEN/SP [...] e, assim, estará sendo criado o indispensável 
caminho que vai interligar todos os Serviços de RCPN do Estado 
do Rio de Janeiro entre si e também com os Serviços de RCPN 
de vários outros Estados, haja vista que o sistema elaborado 
em São Paulo já está sendo utilizado em outras unidades da 
Federação”. (Sem destaque no original).

Diante do exposto, sugiro, respeitosamente, a edição de 
Provimento normatizando o uso obrigatório, nas hipóteses do art. 
106 da Lei dos Registros Públicos, da correspondência por meio 
eletrônico, pelos serviços de registro civil de pessoas naturais do 
Estado do Espírito Santo.
Submeto a questão à apreciação e decisão do Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Carlos Henrique Rios do Amaral, 
digníssimo Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito 
Santo.
Vitória/ES, 06 de julho de 2012

ALDARY NUNES JUNIOR
Juiz Corregedor

Fonte: Assessoria de Imprensa – ARPEN-SP
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Hugo Antônio Ronconi
Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

COLUNA  do Sr. Hugo

Reconhecimento de 
paternidade

A Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 
do Estado do Espírito Santo formulou 
consulta ao Conselho Nacional de 
Justiça quanto à aplicação do art. 7º do 

Provimento nº16 do CNJ, afi rmando que o artigo  
957 do Código de Normas de nosso estado exige 
a manifestação do Ministério Público, cumprindo o 
artigo 97 da Lei federal 6.015/73.

A Excelentíssima Ministra Corregedora 
Nacional de Justiça emitiu brilhante PARECER 
sobre o assunto, sanando defi nitivamente 
divergências entre os entendimentos apontados 
com relação à intervenção do Ministério Público.

O artigo 7º do Provimento 16 determina que 
a averbação será concretizada diretamente 
pelo ofi cial da serventia em que foi lavrado o 
assento de nascimento, independentemente de 
manifestação do Ministério Público ou decisão 
judicial, dependendo de anuência da mãe quando 
menor, ou anuência escrita do fi lho maior.

O parágrafo 2º estabelece que na falta da mãe 
do menor, ou impossibilidade de manifestação 
desta ou do fi lho maior, o caso será apresentado 
ao juiz competente. 

Destaca a Ministra Corregedora que à 
Lei especial prefere à geral, ou seja, a norma 
específi ca prepondera sobre a genérica. Destarte, 
por se cuidar de reconhecimento de fi lho, haveria 
de prevalecer, se contradição houvesse, a aludida 
Lei 8.560/92 (especial) sobre a Lei 6.015/73. 

Ademais, tratando-se de Leis ordinárias, tem-se 
que a Lei 8.560/92 é posterior. 

Somente se o pai não reconhecer “a alegada 
paternidade” é que o caso concreto será submetido 
ao Ministério Público.

Entende a ministra que a legislação deve ser 
interpretada de acordo com os fi ns sociais a que 
se dirige. O fi m social colimado é patente, busca-
se facilitar, agilizar e efetivamente conseguir a 
regularização da paternidade das pessoas em 
relação às quais este relevante dado se acha 
omitido.

Finalmente, destaca a ministra que o 
Provimento nº 16 emana de órgão administrativo 
que na estrutura administrativa do judiciário, é 
hierarquicamente superior aos Tribunais de Justiça 
estaduais e de observância obrigatória.

O provimento nº16 do CNJ foi editado sob o 
manto da Lei 8.560/92 no espírito de tal diploma, 
visando lhe dar maior efetividade e em face da 
demanda social represada, com o fi to de facilitar e 
desburocratizar o reconhecimento de paternidade. 
Afi gura-se assim, plenamente adequado ao 
ordenamento jurídico vigente e ao interesse 
público, de modo que se mostra imperioso garantir 
a sua plena aplicação. 

Leia a seguir na íntegra o parecer que foi 
publicado no Diário da Justiça em 05/07/2012
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Requerente: Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Espírito Santo
Requerido: Conselho Nacional de Justiça

PARECER Nº ______/2012

Excelentíssima Ministra Corregedora Nacional de 
Justiça:

Cuida-se de consulta formulada pelo Corregedor Geral 
da Justiça do Estado do Espírito Santo no tocante à 
aplicação do art. 7º do Provimento nº 16 da Corregedoria 
Nacional de Justiça, de 17 de fevereiro de 2012.

Sustenta que tal norma, ao dispensar a manifestação do 
Ministério Público para averbação de reconhecimento 
de filho realizado sob a égide do aludido Provimento, 
está em contradição com o art. 97 da Lei 6.015/73 e 
com o art. 5º, VII, da Recomendação nº 16, alterada 
pela Recomendação nº 19 (de 18/05/2011), ambas do 
Conselho Nacional do Ministério Público.

Afirma, outrossim, que o art. 957 do Código de Normas 
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito 
Santo exige a manifestação ministerial.

Consulta o Conselho Nacional de Justiça “acerca da 
forma que deve proceder ante a flagrante divergência 
entre os entendimentos apontados com relação à 
intervenção do membro do Ministério Público nas 
averbações de reconhecimento de paternidade”.

O presente procedimento foi, inicialmente, distribuído 
ao E. Conselheiro José Lúcio Munhoz, que determinou 
(DESP2, evento 5) sua remessa à Corregedoria 
Nacional de Justiça, por entender se tratar de matéria 
da competência desta.

É o relatório.

Passo a opinar.

Em que pese o alegado, não se vislumbra a suposta 
contradição.

O Provimento nº 16, desta Corregedoria Nacional, foi 
editado com o escopo de atender demanda represada 
da sociedade, diante do grave problema representado 
pela existência de inúmeras pessoas sem paternidade 
registrada, mas em situações passíveis de serem 
solucionadas consensual e voluntariamente, sem que, 
todavia, em razão de entraves burocráticos ou de falta 
de meios, tais situações efetivamente se resolvessem.

Com efeito, a eficácia e utilidade social da nova 
sistemática instituída já é notória, diante do pronto 
engajamento dos órgãos do Poder Judiciário de 
diversos Estados, bem como dos Oficiais de Registro 
de Pessoas Naturais e de suas associações de classe. 
Revelam-no os resultados conseguidos e a ampla 
repercussão veiculada pela mídia.

Disciplina o Provimento em tela, entre outros aspectos, 
o comparecimento pessoal e espontâneo do pai, 
perante o Registrador, para reconhecimento voluntário 
de seu filho. E, no art. 7º, dispõe:

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

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

CONSULTA 0001026-43.2012.2.00.0000
Cuida-se de consulta formulada pelo Corregedor Geral da Justiça do Estado do 
Espírito Santo no tocante à aplicação do art. 7º do Provimento nº 16 da Corregedoria 
Nacional de Justiça, de 17 de fevereiro de 2012.
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comparecer o reconhecedor.

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

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

Grifei.

Alega-se que a dispensa de manifestação ministerial 
para a averbação estaria em contradição com a regra 
do art. 97 da Lei nº 6.015/73, mas não se atenta para 
o fato de que a hipótese aqui tratada (comparecimento 
pessoal para reconhecimento de filho), além de não 
abrangida por tal artigo, rege-se por lei especial e 
posterior (Lei nº 8.560/92).

Reza o art. 97 da Lei nº 6.015/73, de forma genérica, 
sem se referir especificamente ao reconhecimento 
voluntário de paternidade:

“Art. 97. A averbação será feita pelo oficial do 
cartório em que constar o assento à vista da 
carta de sentença, de mandado ou de petição 
acompanhada de documento legal e autêntico, 
com audiência do Ministério Público”.

O dispositivo menciona, pois, carta de sentença, 
mandado ou petição. E não é demais anotar, en passant, 
que, segundo interpretações já consagradas, como, 
v.g., a da Corregedoria Geral de São Paulo no item 
116.1 do capítulo próprio de suas Normas de Serviço, 
apenas na última destas hipóteses se liga à parte final 
do texto e impõe dita audiência.

De qualquer modo, bem se vê que, no caso ora focalizado, 
não se está diante de “carta de sentença, de mandado 
ou de petição”, mas - repita-se - de comparecimento 
pessoal de genitor para reconhecimento de filho, 
situação particularmente abarcada pela Lei nº 8.560/92.

Como cediço, outrossim, a lei especial prefere à geral. 
Ou seja, a norma específica prepondera sobre a 

genérica. Destarte, por se cuidar de reconhecimento de 
filho, haveria de prevalecer, se contradição houvesse, 
a aludida Lei nº 8.560/92 (especial) sobre a Lei nº 
6.015/73. Ademais, tratando-se de leis ordinárias, tem-
se que a Lei nº 8.560/92 é posterior.

O fato é que, como visto, o citado art. 97 da Lei nº 
6.015/73 não se aplica à hipótese de comparecimento 
pessoal para reconhecimento voluntário de filho, 
regida, isto sim, pela Lei nº 8.560/92. E esta, além de 
estabelecer, claramente, no inciso II de seu art. 1º que o 
reconhecimento dos filhos poderá ser feito por “escrito 
particular, a ser arquivado em cartório” (sem subordiná-
lo à anuência do Ministério Público), prevê, no caso 
de se apresentar o pai e confirmar espontaneamente 
a paternidade, a pronta averbação pelo oficial, sem 
dilação para audiência do Parquet. É o que dimana do 
parágrafo 3º do art. 2º:

“§ 3º. No caso do suposto pai confirmar 
expressamente a paternidade, será lavrado termo 
de reconhecimento e remetida certidão ao oficial 
do registro, para a devida averbação”.

Deveras, conforme disposto no parágrafo 4º do 
mesmo artigo 2º da Lei nº 8.560/92, somente se o 
pai não reconhecer “a alegada paternidade” é que o 
caso concreto será submetido ao “representante do 
Ministério Público”.

Está nítido que um dos escopos precípuos do Provimento 
nº 16 é dar efetividade aos termos da mencionada Lei 
nº 8.560/92, à qual faz expressa remissão.

Por isso mesmo, na esteira do citado diploma legal, 
prevê o cabimento de intervenção ministerial diante do 
não reconhecimento da paternidade (Prov. nº 16, art. 
4º, § 4º), mas não condiciona a pronta averbação do 
reconhecimento voluntário a tal intervenção.

Essa a única interpretação que se pode adotar 
na situação em comento, mesmo porque, como 
sobejamente sabido, a legislação deve ser interpretada 
de acordo com os fins sociais a que se dirige.

Ora, aqui o fim social colimado é patente: busca-se 
facilitar, agilizar e efetivamente conseguir a regularização 
da paternidade das pessoas em relação às quais este 
relevante dado se ache omitido. Bem conhecidos, à luz 
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de estudos sociológicos e psicológicos, os múltiplos 
efeitos deletérios de tal omissão.

Quanto à assertiva de que haveria colidência entre o 
Provimento nº 16 e o art. 5º, VII, da Recomendação nº 
16, alterada pela Recomendação nº 19 (de 18/05/2011), 
ambas do Conselho Nacional do Ministério Público, 
verifica-se que tal não ocorre. O referido dispositivo 
vem transcrito na consulta:

“Art. 5º. Perfeitamente identificado o objeto da 
causa e respeitado o princípio da
independência funcional, é desnecessária a 
intervenção ministerial nas seguintes demandas 
e hipóteses:
“VII - Ação relativa à disposições de última 
vontade, sem interesse de incapazes, excetuada 
a aprovação, cumprimento e registro de 
testamento, ou que envolver reconhecimento de 
paternidade ou legado de alimentos”.

Seu próprio texto deixa evidenciado que o dispositivo 
transcrito diz respeito a ações judiciais, o que nada 
tem a ver com o foco do art. 7º do Provimento nº 16, 
dirigido ao comparecimento pessoal espontâneo para 
reconhecimento voluntário de filho, sem que haja ação 
ajuizada.

De resto, ainda que alguma colidência houvesse (e não 
há), vale lembrar que a Corregedoria Geral da Justiça 
do Espírito Santo, como órgão do Poder Judiciário, deve 
se ater às normas emanadas do Conselho Nacional de 
Justiça, visto que eventuais disposições normativas 
editadas pelo E. Conselho Nacional do Ministério 
Público são endereçadas aos órgãos e aos membros 
daquela nobre Instituição.

Da mesma forma, não inibe a aplicação do Provimento 
nº 16 a afirmação de que o Código de Normas da 
Corregedoria do Espírito Santo prevê, em seu art. 
957, que “a averbação de reconhecimento de filiação 
somente se efetivará após manifestação do Ministério 
Público”, pois o referido Provimento nº 16 emana de 
órgão administrativo que, na estrutura administrativa 
do Judiciário, é hierarquicamente superior e de 
regência nacional. Destarte, o comando emitido 
pela Corregedoria Nacional de Justiça naturalmente 
prevalece sobre possíveis normas locais em sentido 
diverso e é de observância obrigatória. 

Portanto, vale reiterar que o Provimento nº 16, desta 
Corregedoria Nacional, foi editado sob o manto da Lei 
nº 8.560/92, no espírito de tal diploma, visando lhe 
dar maior efetividade e em face de demanda social 
represada, com o fito de facilitar e desburocratizar o 
reconhecimento de paternidade. Afigura-se, assim, 
plenamente adequado ao ordenamento jurídico vigente 
e ao interesse público, de modo que se mostra imperioso 
garantir sua plena aplicação.

Diante do exposto, o parecer que submeto à elevada 
apreciação de Vossa Excelência, mui respeitosamente, 
é no sentido de que o Provimento nº 16, desta 
Corregedoria Nacional de Justiça, deve ser plenamente 
aplicado no Estado do Espírito Santo, como, de resto, 
em todo o país, respondendo-se, nestes termos, à 
consulta formulada.

Sub censura.

Encaminhe-se à consideração da Exma. Sra. 
Corregedora Nacional de Justiça.

JOSÉ ANTONIO DE PAULA SANTOS NETO
Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça

Esse Documento foi Assinado Eletronicamente por 
JOSÉ ANTONIO DE PAULA SANTOS NETO em 21 de 

Junho de 2012 às 19:56:39

O Original deste Documento pode ser consultado no 
site do E-CNJ. Hash:

93ebc75ef70b8998bc6bb5c6a140b62c

Aprovado o Parecer.

Cons. ELIANA CALMON
Corregedor Nacional de Justiça

Esse Documento foi Assinado Eletronicamente por 
Cons. ELIANA CALMON em 24 de Junho de 2012 às 

22:34:36

O Original deste Documento pode ser consultado no 
site do E-CNJ. Hash:

cc85fc3b5c4d46175b34c1d5b1703c1a
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

O ordenamento civil brasileiro prevê a 
cessão de direitos hereditários em 
seu artigo 1.793. Sua concretização 
poderá se dar total ou parcialmente 

e a cessão  será sempre do montante ideal, 
limitado àquilo que é cabível ao cedente, ou 
seja, sua quota parte na sucessão legítima ou 
testamentária. A grosso modo, vende-se o direito 
de herdar, há uma sub-rogação do herdeiro pelo 
cessionário.
Com peculiaridades próprias, este tipo de negócio 
jurídico não pode ser celebrado a qualquer 
tempo, ele tem data certa, porém imprevisível, de 
início e de fi m. Há um ínterim no qual pode ser 
celebrado, que se dá com a abertura da sucessão 
até a ultimação da partilha.

Nota-se que, se celebrado antes da sucessão, 
seria considerado pacto sucessório, vedado de 
pleno direito pelo ordenamento, pois não se pode 
ter por objeto de um contrato a herança de pessoa 
viva. Caso fosse celebrado após a partilha, esta 
alienação seria considerada venda ou doação, 
uma vez que o vocábulo “cessão” só se aplica à 
transmissão de bens incorpóreos1.

No ato da lavratura, deve o tabelião observar e 
fazer constar claramente se a cessão é feita a 
título gratuito ou oneroso, assim como observar 
se ela é total ou parcial. Esta discrição é funda-
mental para o recolhimento do imposto de trans-
missão. Caso seja um ato gratuito, recolher-se-á 
ITCMD pelo Estado; caso seja um ato oneroso, 
recolher-se-á ITBI pelo Município.

1 Carlos Roberto Gonçalves, p. 55.

CESSÃO DE DIREITOS 
HEREDITÁRIOS DE BEM 
INDIVIDUALIZADO

Como intermediador de negócios jurídicos que é, 
e em homenagem ao Princípio da Justiça Pre-
ventiva2 e da Segurança Jurídica, o Notário tem 
o dever de instruir e informar aos interessados 
a respeito de seus direitos e obrigações, agindo 
como um legítimo mediador e evitando eventu-
ais confl itos, bem como deve providenciar todos 
os documentos exigidos por lei e pelo Código de 
Normas (art. 7133).

No entanto, na prática hodierna, o Tabelião de 
Notas depara-se com pretensões de herdeiros 
desavisados que buscam uma cessão de direitos 
hereditários de bem individualizado do espólio 
ou até mesmo a “renúncia em favor de”, também 
conhecida como renúncia translativa.

Porém, nossa legislação civil veda de maneira 
relativa tal procedimento, por ser o acervo 
hereditário considerado, abstratamente, um todo 
indivisível (art. 1.791 e seu Parágrafo único4, do 

2 “Embora ainda praticamente desconhecido e pouco 
discutido em nosso país, este princípio pode ser inferido 
do próprio artigo 1º. Da Lei 8.935/1994, como pressu-
posto da segurança jurídica (sem paz social não há es-
tabilidade jurídica) e de leis especiais”. Luiz Guilherme 
Loureiro, p. 491.
3 Art. 713. Na lavratura da escritura nos casos de in-
ventário e partilha, deverão ser apresentados, dentre ou-
tros, os seguintes documentos, observando-se, no que 
couber, o disposto no art. 79, inciso III, alínea “c”, deste 
Código de Normas: I – certidão de óbito do autor da he-
rança; II – RG e CPF das partes e do autor da herança; 
III – certidões do registro civil comprobatórias do vínculo 
de parentesco dos herdeiros; IV – certidão de casamen-
to do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros casados, e 
pacto antenupcial, se houver; V – certidão do registro de 
imóveis de propriedade e ônus, atualizada
4 Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, 
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CC) e imóvel (art. 80, II do CC), do qual todos 
os herdeiros são condôminos. Este estado de 
indivisão perdura até o momento da partilha, 
quando cada sucessor passa a ter autonomia 
para administrar o patrimônio que lhe cabe.

Nota-se que, mesmo um espólio composto 
apenas por bens móveis, será considerado 
imóvel para efeitos legais, necessitando de forma 
solene para sua alienação, escritura pública, 
precedida de outorga do cônjuge (exceto no 
regime da separação de bens), lembrando que, 
a teor do disposto no artigo 166, IV do Código 
Civil, a inobservância destes procedimentos 
ensejará a anulação do negócio jurídico e suas 
consequências poderão se estender por anos 
e anos, uma vez que o prazo decadencial para 
propositura da ação de anulação do negócio 
celebrado vigorará até dois anos após o termino 
da sociedade conjugal. Por outro lado, esta 
autorização poderá se dar por instrumento 
público ou particular, desde que autenticado.

Tal vedação encontra amparo legal no artigo 
1.793, §§ 2º e 3º do Código Civil ao determinar 
que “o direito a sucessão aberta, bem como o 
quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser 
objeto de cessão por escritura pública,mas é 
ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito 
hereditário sobre qualquer bem da herança 
considerado singularmente, assim como também 
será ineficaz a disposição, sem prévia autorização 
do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de 
bem componente do acervo hereditário, pendente 
de indivisibilidade5”.

O Superior Tribunal de Justiça, especificamente a 
Ministra Nancy Andrighi, proferiu o seguinte voto 
em julgado de 02/02/2006, o qual transcreve-se 
em parte:

ainda que vários sejam os herdeiros.
Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdei-
ros, quanto à propriedade e posse da herança, será in-
divisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao con-
domínio.
5 Christiano Cassettari. Revista Fé Pública. A impossibi-
lidade d Cessão de Direitos Hereditários de Bens Singu-
lares. p. 29.

“Quanto à alegação dos recorrentes 
de ser inviável o registro da cessão de 
direitos hereditários, de fato, enquanto não 
ultimada a partilha, o referido negócio não 
poderia ser levado a registro, pois só no 
momento da partilha é que se determina 
e especifica o quinhão de cada herdeiro e, 
automaticamente, o objeto da cessão.

Enquanto não houver partilha dos bens, 
o cessionário detém apenas direito 
expectativo, que só irá se concretizar 
efetivamente após a especificação do 
quinhão destinado ao herdeiro cedente”.

Entretanto, “nada obsta a que o cedente 
especifique um bem como integrante de sua 
quota-parte, mas tal especificação não obriga 
aos coerdeiros. Se estes concordarem com 
a cláusula aposta no instrumento de cessão, 
pode acordar que o bem especificado faça parte 
da quota que caberia ao cessionário, mas não 
estão obrigados a fazê-lo, exceto por cortesia6”.
Os tribunais, por sua vez, consideram o negócio 
válido, embora sua eficácia ficasse condicionada 
à efetiva atribuição do ao imóvel ao herdeiro 
cedente.

Todavia, o Código Civil admite a cessão de 
bem individualmente considerado, desde 
que precedida de autorização judicial. Uma 
vez permitida, o valor da alienação deve ser 
descontado da quota-parte cabível ao herdeiro, 
mesmo que para deferi-la o magistrado tenha 
que ouvir os demais coerdeiros, o que deve, por 
bem, fazer.

O Art. 16 da Resolução 35 do CNJ, diz que “é 
possível a promoção de inventário extrajudicial 
por cessionário de direitos hereditários, mesmo 
na hipótese de cessão de parte do acervo, desde 
que todos os herdeiros estejam presentes e 
concordes”. Assim, uma vez tendo anuência 
de todos os herdeiros a alienação de bem 
individualizado poderia ocorrer sem autorização 
judicial. Isto por que a lei civil apenas veda a 
alienação por coerdeiro não vedando, porém a 
6 Carlos Roberto Gonçalves, p. 58.
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alienação feita por todos eles em conjunto, sendo 
o ato válido independente de autorização judicial. 
Não obstante, deve também o cônjuge meeiro 
comparecer à escritura pública na qualidade de 
“cedente” dos direitos relativos à meação, ou à 
quota parte que lhe tocar na herança, conforme 
o caso e o regime de bens em que era casado.

Esta regra tem sua razão de ser, pois com 
o advento da Lei 11.441/07, o “juiz” passa 
ser o notário, que com o consentimento dos 
demais herdeiros poderá singularizar o quinhão 
hereditário através da escritura pública. Ora, 
se houver a necessidade do juiz togado, perde 
a razão de ser a desjudicialização do inventário 
consensual, proposto pela legislação federal 
acima.

Outra hipótese é caracterizada pela venda pelo 
próprio espólio, e não por um só herdeiro, de bem 
singularmente considerado, visando o pagamento 
do imposto de transmissão, dívidas do espólio, 
despesas com advogados, inventário e etc, e 
também deverá ser precedida de autorização 
judicial. Neste caso, a quantia que restar, após 
o abatimento das despesas, integrará o monte-
mor, e será partilhado da mesma forma que os 
demais bens do acervo.

Além dos fatos ao norte expostos, o cessionário 
não será beneficiado apenas com o ativo. Como 
dito em linhas anteriores, ele se sub-rogará nos 
direitos do cedente, incluindo também o passivo. 
Essa sub-rogação somente não tem lugar no 
caso de acréscimo ou substituição após a 
realização da Cessão, por expressa previsão do 
§1º do artigo 1.793, ainda assim, desde que não 
prevista anteriormente.

Assim, via de regra, a cessão de direito hereditário 
deverá ser feita de forma genérica, apontando 
qual percentual da cota está sendo alienado, 
por exemplo, 100% (ou menos) daquilo que 
cabe a determinado herdeiro. Sendo ele o único 
herdeiro e fazendo cessão total de seus direitos, 
a escritura adjudicatória poderá ser lavrada 
tendo como único interessado o cessionário, 
caso contrário o ato deverá ter todas as partes 

presentes ou devidamente representadas.

Ultimada os ritos de praxe, incube ao cessionário 
se apresentar nos autos do inventário registrando 
sua respectiva carta, caso o bem seja efetivamente 
atribuído ao herdeiro cedente.

Portanto, a pretensão de se alienar bem singular 
componente de espólio não encontra expresso 
amparo legal, porém esta possibilidade não é 
descartada pela doutrina e jurisprudência. Assim, 
somente precedida de autorização judicial e 
anuência de todos os herdeiros e eventual 
cônjuge sobrevivo o ato terá plena eficácia. Por 
assim dizer, deve o tabelião de notas se atentar 
às minúcias do ato, não lavrando e tampouco 
permitindo o ingresso deste tipo de cessão nos 
inventários caso não estejam em consonância 
com os entendimentos acima expostos, devendo 
orientar seus usuários e preservar, acima de 
tudo, a lisura dos negócios jurídicos do qual faz 
parte.
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O presente parecer decorre de solicitação 
feita pelo SINOREG – ES SINDICATO 
DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO 
ESPÍRITO SANTO em razão de dúvida de 

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

“Sou titular de cartório de registro de imóveis e 
existem em minha serventia escrituras registradas 
pelo sistema anterior de transcrição, sendo que 
cada uma e cada registro referindo-se a determinado 
percentual de fração ideal de um mesmo imóvel. 
Gostaria de saber como regularizar essa situação.”
 
À questão responde-se nos termos que seguem.

O art. 176, inc. I, da Lei nº 6.015/73, é claro as 
estabelecer que: “Cada imóvel terá matrícula própria, 
que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser 
feito na vigência desta Lei”. 

Considerando que parte ideal não compõe um imóvel 
todo, não se deve abrir matrícula de fração ideal de um 
imóvel.

No caso acima relatado, entendemos que o registrador 
deve, inicialmente, diligenciar no sentido de obter a 
transcrição originária (ou matrícula) e verifi car qual é 
a área total do imóvel, atualmente registrado de forma 
fracionada e em condomínio.
 
Apurada a área original, e somando-se todas as frações 
ideais, nos termos dos registros e transcrições (ou 
matrículas) apresentadas, e se as somas totalizarem a 
área original, o registrador deverá:

(i) Com base na transcrição originária, 
abrir uma matrícula do imóvel todo;
(ii) Constar como proprietário (na matrícu-

la) aquele que transmitiu as partes ideais a cada 
condômino;
(iii) Averbar, na matrícula – obedecendo à 
ordem cronológica de transmissão e registro – as 
frações ideais, uma a uma, até perfazerem a to-
talidade da área do imóvel primitivo;
(iv) Caso haja remanescente, em nome do 
adquirente original, fazer essa menção;
(v) Caso seja o imóvel rural, e as frações 
ideais superarem o módulo mínimo de fraciona-
mento da região, os interessados, mediante es-
critura pública de divisão amigável, poderão criar 
imóveis novos, com matrículas independentes. 
Para tanto deverão: (a) apresentar tantas plan-
tas e memoriais quantas forem as frações ideais 
conhecidas; (b) ART-Crea quitada, assinada por 
engenheiro habilitado; (c) apresentar CCIR e ITR 
da área global, caso cada condômino já não os 
tenha cadastrado individualmente junto ao IN-
CRA; (d) Isto posto, o registrador, após efetuar a 
abertura de todas as matrículas, com áreas com 
denominação individualizada, e registrar todas 
as escrituras de extinção de condomínio ou de 
divisão amigável, deverá efetuar, por derradeiro, 
uma averbação de encerramento da matrícula, 
que foi aberta, quando da apuração da totalidade 
das áreas fracionadas, que na somatória coinci-
diram com o volume da área original. 

É o nosso parecer.
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