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Colegas Notários  e 
Registradores

EDITORIAL

Colegas Notários  e 
Registradores
Estamos em um período de 

mudanças. O ambiente 
atômico e disperso das 
serventias extrajudiciais, 

que representou no passado uma 
excelente solução para o atendimento 
ao cidadão, hoje necessita de 
adaptações, para uma sociedade 
cada vez mais conectada. A 
exigência partirá do próprio cidadão, 
que tem ao seu dispor cada vez 
mais serviços de forma eletrônica, 
à distância, via internet. O governo 
tem diretrizes claras neste sentido, 
sendo clássicos e inovadores os 
casos da recepção das declarações 
de imposto de renda, a votação em 
urnas eletrônicas e os portais de 
pregão eletrônico. Por isso nossa 
classe deve tomar atitudes pró-ativas, 
visando atender estas demandas da 
sociedade. A implantação de intranet 
da Arpen-SP no Estado do Espírito 
Santo é um movimento neste 
sentido, mas pretendemos mais. A 
ideia agora é constituir a Central de 
Interdições para municiar os notários 
de mais segurança na lavratura de 
seus atos, a partir de fornecimento 
ágil de certidões, permitindo a este 
profi ssional confi rmar, de fato, a 
capacidade civil das partes.
 
O funcionamento desta Central de 
Interdições será simples e passa 
por um trabalho relativamente 
descomplicado de formação de um 
banco de dados destes atos, no 
que se refere às informações mais 
básicas, ou seja, um índice. Cada 
serventia de Registro Civil de sede 

de comarca terá um prazo para 
prestar estas informações, seja de 
forma manual ou integrada aos seus 
aplicativos e, a partir da entrada 
em funcionamento, continuará 
a incluir nesta base, de acordo 
com os registros de interdição 
lavrados. Isso estabelecido, está 
cumprida a condição estruturante 
de um serviço inovador: a 
emissão de certidões negativas 
de interdição em âmbito estadual. 
Para operacionalizar o pedido, 
pensamos no estabelecimento de 
um sistema de créditos, adquiridos 
pelos notários junto ao Sinoreg, 
que cuidará de repassá-los aos 
registradores. Bastará, portanto, ao 
notário fazer o pedido pelo sistema e 
aguardar o recebimento da certidão, 
emitida pelo registrador dentro do 
próprio sistema. Detalhe: o trâmite 
entre o registrador e o notário será 
completamente eletrônico, tendo o 
registrador na origem assinado a 
certidão com seu e-CPF. Isso quer 
dizer que o tempo de remessa será 
reduzido a zero, pois a certidão 
emitida estará disponível ao notário 
imediatamente após a sua emissão, 
dando fi m ao sistema convencional de 
emissão em papel, envelopamento, 
endereçamento e despacho via 
correio. Além da garantia de 
procedência e inviolabilidade 
fornecidas pela certifi cação digital, 
sempre no padrão das regras da 
ICP-Brasil (órgão regulador da 
atividade desta no Brasil), a certidão 
de interdição oriunda desta central 
também se integrará com o sistema 

do Selo Digital e aos serviços 
eletrônicos de comunicação providos 
pelo sistema da Arpen-SP e que 
serão implantados neste Estado. 
Num primeiro momento o serviço não 
fi cará disponível para a população 
em geral - será um serviço ao notário 
e, portanto, uma garantia direta ao 
cidadão - mas o sistema pode ser 
derivado, no futuro, a outros atos, 
como as certidões de óbito. Além 
disso, em conjunto com a iniciativa 
da Arpen-SP, poderá se integrar à 
Central de Informações do Registro 
Civil cuja constituição inicia-se 
naquele Estado.
 
Em resumo: integrar bases de 
dados, compartilhar e disponibilizar 
informações com alto grau de 
segurança e agilidade é o caminho 
inevitável para nossa atividade. E 
temos de ter consciência de que estes 
primeiros passos provavelmente 
serão os mais importantes.

3
Jeferson Miranda
Presidente do Sinoreg-ES

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.

Investimentos e gastos com informatização suportados por tabeliães e 
registradores – Inteligência do art. 3º da Lei nº 12.024/09

A Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 
2009, fruto da conversão da Medida 
Provisória nº 460/09, introduziu 
várias alterações na legislação em 

vigor e trouxe importante regra de incentivo de 
natureza tributária de interesse dos Ofícios de 
Registros Públicos de que trata o art. 1º da Lei 
nº 6.015, de 1973.

Estabelece o art. 3º da supramencionado 
Diploma que, até o exercício de 2014, ano-
calendário de 2013, para fi ns de implementação 
dos serviços de registros públicos, previstos 
na Lei nº 6.015/73, em meio eletrônico, 
poderão ser deduzidos da base de cálculo 
mensal do Carnê-Leão e da base anual do 
IRPF o valor dos investimentos e demais 
gastos efetuados com informatização, que, 
segundo tal regra, compreende a aquisição 
de hardware, aquisição e desenvolvimento de 
software e a instalação de redes pelos titulares 
dos referidos serviços.

IRPF – Livro Caixa

Embora pareça ser norma dotada de clareza, 
a fruição do incentivo fi scal por ela trazido 
depende do preenchimento de requisitos 
por parte do sujeito passivo do tributo, cuja 
aferição está sob o domínio de critérios, 
essencialmente, subjetivos.

Entre os requisitos necessários à fruição do 
incentivo, dois têm especial relevância, a 
saber:

1) Estar entre os destinatários da norma.
2) Ser dispêndio dedutível, conforme 
limites estabelecidos pela nova regra 
de dedução.

Cumpre-me, então, nesta oportunidade 
analisá-los:

1) A MP nº 460/09 foi editada considerando 
que apenas o ofi cial do registro de imóveis é 
quem pratica os atos que se pretende alcançar 
por meio do chamado registro eletrônico. 

Agosto_2012.indd   4 10/08/2012   11:28:03
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ARTIGO

Sem dúvida, um equívoco, mas que foi logo 
reparado, uma vez que a versão final do texto 
encaminhado para conversão já considerava 
como sujeitos passivos do IRPF, aptos a 
fruir a nova hipótese de dedução, todos os 
profissionais do direito referidos no art. 1º 
da Lei dos Registros Públicos, de modo tal 
que, além do oficial do registro de imóveis, 
também, o de registro de títulos e documentos 
e civil das pessoas jurídicas e naturais estão 
entre os destinatários da norma aqui posta em 
comento.

Com efeito, não estão incluídos os tabeliães 
de notas e de protesto de letras e títulos, em 
que pese, ao lado dos registradores públicos, 
formam a lista dos responsáveis pelos serviços 
extrajudiciais (CF, art. 236, regulamentado 
pela Lei nº 8.935/94).

Teria o Poder Executivo, acompanhado pelo 
Legislativo, em vez de referir-se ao rol de 
profissionais apresentado pelo art. 5º da Lei nº 
8.935/94 – LNR, por descuido, contemplado, 
tão somente, os registradores listados pelo 
art. 1º da Lei nº 6.015/73 – LRP?

Parece que não. A fruição do incentivo fiscal, na 
verdade, está condicionada à implementação 
do registro eletrônico, missão que, diretamente, 
envolve os oficiais de registro de imóveis, de 
títulos e documentos, civil de pessoas jurídicas 
e naturais, daí o prazo de 5 (cinco) anos para 
cumprimento dos objetivos propostos e para 
vigência da regra de dedução.

Destarte, não são destinatários da referida 
norma de incentivo os tabeliães de notas e 

de protesto, o que eu lamento, até porque 
há muito que discordo da vedação legal de 
dedução de equipamentos de informática em 
livro Caixa. 

Neste exato sentido, o posicionamento, desde 
a edição da MP nº 460/09, da Consultoria 
das Publicações INR (Informativo Notarial e 
Registral), que tenho o privilégio de coordenar 
há 22 anos.

É cediço que as hipóteses de isenção, em 
matéria tributária, devem ser interpretadas 
restritivamente, ou seja, são numerus clausus, 
que não comportam inclusão ou ampliação de 
que qualquer ordem.

Lado outro, não se sabe, ainda, que 
comportamento terá a fiscalização da Receita 
Federal do Brasil quando se deparar com 
Unidades que acumulam ofício de registro 
com atividade tabelioa. Que parcela dos 
dispêndios considerará dedutível? Penso que 
o correto seja a dedução de valor proporcional 
aos equipamentos utilizados para a prática 
de atos por sua respectiva natureza, notarial 
e de registro. Pode ser necessária, inclusive, 
a adoção de critério que leve em conta os 
rendimentos percebidos por cada uma das 
atividades, o que pode acarretar alguma 
injustiça, já que o valor da receita nem sempre 
é proporcional ao número de prepostos e 
auxiliares contratados para viabilizar a sua 
percepção. Enfim, seja como for, o critério a 
ser adotado deverá respeitar a verdade real.

2) O caput do art. 3º da Lei nº 12.024/09 
considera possível a dedução, até 31.12.2013, 

Agosto_2012.indd   5 10/08/2012   11:28:03



6

ARTIGO

dos seguintes dispêndios: (i) aquisição de 
hardware; (ii) aquisição e desenvolvimento 
de software; e (iii) instalação de redes, 
e, nessa medida, smj, comete importante 
impropriedade.

A aquisição de equipamentos de informática 
não é dedutível, apesar de serem necessários 
à percepção do rendimento tributável, porque 
importa aplicação de capital (aquisição de 
bens duráveis). Bens duráveis são os que 
permanecem úteis por mais de um ano e 
devem ser informados na declaração de bens 
do contribuinte. A alienação desse tipo de 
bem, em tese, e apenas em tese, pode gerar 
ganho de capital (diferença positiva entre o 
valor da alienação e o da aquisição).

Mas, e os programas (software), são bens 
duráveis passíveis de obtenção de ganho de 
capital? Claro que não. As licenças para uso 
de programas não são bens duráveis; são, na 
verdade, direitos intransferíveis.

Do mesmo modo, não podem ser considerados 
bens duráveis metros de cabos retorcidos, 
tomadas fixadas nas paredes e outros 
insumos utilizados na instalação de redes de 
informática.

Ora, se as licenças para uso de programas 
e os gastos com instalação de redes são 
necessários à percepção do rendimento 
tributável e se não são aplicação de capital, 
esses dispêndios já gozavam, antes da 
edição da MP nº 460/09, de dedutibilidade, e 
por isso, expirado o prazo do art. 3º da Lei 
aqui examinada, seguirão tendo espaço como 

despesas dedutíveis da base de cálculo do 
IRPF dos registradores. 

Assim, permito-me apresentar, em reiteração 
ao por mim manifestado por ocasião do evento 
realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado 
em parceria com a ANOREG RO, as seguintes 
conclusões:

1) A regra de incentivo tem como 
destinatários apenas os profissionais 
referidos no art. 1º da Lei nº 6.015/73, 
ficando fora de seu alcance, portanto, 
os tabeliães de notas e de protesto de 
letras e títulos; e

2) Apenas a aquisição de equipamentos 
(hardaware) é objeto da regra de 
incentivo, já que os investimentos 
feitos com a aquisição de software e 
com a instalação de redes, a meu ver, 
já consistiam em despesas dedutíveis 
para todos os profissionais do Direito 
referidos no art. 236 da CR e assim 
permanecerão após 1º.01.2014, já que 
não caracterizam aplicação de capital e 
são, sem qualquer dúvida, necessárias 
à percepção da receita e da fonte 
produtora dos rendimentos tributáveis 
percebidos por notários e registradores.

Por derradeiro, aproveito a oportunidade 
desta mensagem para enviar fraternal abraço 
aos diletos amigos notários e registradores 
do Estado do Espírito Santo, em especial, 
àqueles que com muita hospitalidade tão bem 
me receberam em Vitória para os três cursos 
realizados, em 2012, na sede do SinoregES.

Agosto_2012.indd   6 10/08/2012   11:28:03



7

PQTA

Já estão abertas as inscrições para o Prêmio de Qualidade Total ANOREG-BR – PQTA 
2012, que tem por objetivo premiar os serviços notariais e de registro de todo o país que 
atendam aos requisitos de excelência e qualidade na gestão organizacional da serventia 
e na prestação de serviços aos usuários.

Nesta 8ª Edição, a auditoria independente do prêmio será coordenada pela APCER Brasil, empresa 
do GRUPO APCER – Associação Portuguesa de Certifi cação, organismo referência no setor 
de certifi cação europeu (www.apcer.com.br).

Este projeto institucional conta com o apoio do Ministério da Justiça e visa estimular a participação 
e o envolvimento da classe para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com 
maior qualidade, efi ciência e segurança para a sociedade brasileira.

Dentre as vantagens para os serviços notariais e registrais que participarem do prêmio, destaca-
se:

- aumento da conscientização, envolvimento e motivação da equipe;

- aumento da satisfação e fi delização dos usuários dos serviços;

- melhoria da imagem institucional da categoria e fortalecimento da credibilidade da serventia 
perante a comunidade local;

- diferenciação competitiva da marca em relação aos concorrentes;

- ganhos signifi cativos em efi ciência nos processos internos e na qualidade dos serviços prestados;

- redução de custos e melhoria da rentabilidade da serventia decorrente da otimização dos 
processos.

Estão convidados a participar do PQTA 2012 todos os cartórios brasileiros, de todas as 
especialidades, independente do tamanho, número de funcionários e localização geográfi ca.

Inscreva-se já através do site: www.anoreg.org.br/pqta2012

Fonte: Anoreg BR 

www.anoreg.org.br/pqta2012
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SEMINÁRIO

31 de agosto de 2012

Local – Auditório do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 
Santo

Programação:

13h00 Credenciamento

13h45 Abertura ofi cial: Desembargador CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Corregedor-
Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo.

14h00 Exposição do Doutor LUIZ CARLOS VENDRAMIN, 2º VICE-PRESIDENTE DA ARPEN-
SP: A comunicação eletrônica dos atos registrais no Estado de São Paulo e o sistema de 
integração da Arpen-SP.

15h00 Exposição do Doutor SÉRGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, juiz auxiliar 
da  Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro: A obrigatoriedade das 
comunicações eletrônicas entre os serviços do Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do 
Rio de Janeiro e o Provimento nº 12/2012 da CGJ-RJ.

15h30 Exposição da Doutora RAQUEL ABRÃO, registradora civil do Estado do Rio de 
Janeiro: O uso obrigatório de comunicação eletrônica entre os Serviços de Registro Civil de 
Pessoas Naturais como mecanismo de aprimoramento do controle, efi ciência e segurança dos 
atos praticados pelos serviços Extrajudiciais.

16h00 Exposição do Doutor ALDARY NUNES JUNIOR, juiz auxiliar da Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado do Espírito Santo: A atividade correcional e a comunicação eletrônica 
nos serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Espírito Santo.
 
16h30 Encerramento

Café de encerramento 

Seminário 
Implantação da Comunicação Eletrônica 

Obrigatória nos Serviços de Registro 
Civil de Pessoas Naturais (RCPN) 

Provimento nº 18/2012
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TIRA-DÚVIDAS jurídico

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

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

Um equívoco bastante comum acerca 
da penhora é supor que ela torne 
automaticamente o imóvel indisponível, 
impedindo atos de disposição do 

mesmo. Na verdade, apenas a penhora em favor 
da Fazenda Nacional tem esse condão de tornar 
o bem indisponível, ex vi do art. 53, § 1º, da Lei 
nº 8.212/91. As demais penhoras não tiram do 
proprietário o poder de disposição.
O registro de penhora não impede que sejam 
registradas alienações do imóvel penhorado. A 
penhora não traz a indisponibilidade dos bens 
apreendidos, mas torna inefi caz, perante o 
processo, qualquer ato de disposição praticado 
pelo devedor que desrespeite a constrição. E essa 
inefi cácia decorre da própria penhora, que é ato 
público e solene, e não de seu registro imobiliário 
(Ap. Cível n.º 162.029, 2º TA Civil de São Paulo, j. 
21.03.84, Rel. o Juiz Mello Junqueira, in “Revista 
de Direito Imobiliário do IRIB”, vol. 14, pág. 93).

Desta forma, a existência de penhora não constitui 
óbice ao registro de título aquisitivo do imóvel 
quando o próprio devedor executado o aliena a 
terceiros. A propósito cita-se: RT 440/136; 451/128; 
e 501/109. Essa, também, é orientação encontrada 
no STF: v. RE 10.045, Rel. Min. Orozimbo Nonato, 
DJU 30.10.51.

No mesmo sentido a lição do mestre Afrânio de 
Carvalho:

“Dada a efi cácia relativa da inscrição 
preventiva, o executado continua titular do 
domínio e, nessa qualidade, pode alienar 
o imóvel penhorado. Embora o adquirente 
fi que sujeito a ver decretada a inefi cácia 
da alienação, não incumbe ao registrador 
antecipá-la, pelo que há de praticar o ato 
registral” (Registro de Imóveis, Forense, 3ª 
ed., 1982, pág. 288).

De bom alvitre citar, ainda, a doutrina do ilustre Dr. 
Walter Ceneviva ao tecer suas considerações ao 
art. 230 da Lei de Registros Públicos:

“O Ofi cial do registro não pode apreciar 
questões cujo deslinde pertença, com 
exclusividade, aos órgãos jurisdicionais, 
quando examina título submetido a registro. 
Nada obsta, por exemplo, a que em terceiro 
adquira imóvel sobre o qual exista penhora 
registrada, porque a conseqüência e sujeitar-
se esse adquirente aos efeitos que advenham 
do resultado da ação, sem que possa alegar 
boa fé ou falta de conhecimento”. (Lei dos 
Registros Públicos Comentada. Saraiva, 20ª 
ed., pág. 594).

Ora, se o registro da penhora comprova a fraude 
de qualquer transação posterior (art. 240 da Lei 
n.º 6.015/73), a própria confi guração dessa fraude 
é fato estranho à cognição do registrador, até 
porque não se pode esquecer que a inscrição da 
penhora pode subsistir sem que não mais subsista 
a constrição (art. 252 Lei dos Registros Públicos).

Por fi m, importante destacar que deve o notário 
diligenciar no sentido de fazer a ressalva sobre 
a existência do gravame na escritura pública que 
instrumentalizar a alienação do imóvel, visando 
prevenir eventual alegação da(s) parte(s) sobre o 
desconhecimento da penhora. Da mesma maneira 
deve agir o registrador de imóveis quando se 
deparar com pedido de registro de escritura pública 
de alienação lavrada anteriormente à penhora 
registrada na matrícula do imóvel.

Diante do exposto, a conclusão que se faz é 
no sentido de que não existe impedimento para 
lavrar escritura pública que instrumentalize uma 
alienação de imóvel gravado com penhora, salvo 
quando esta for a favor da Fazenda Nacional. Do 
mesmo modo não existe óbice ao registro dessa 
alienação.

ALIENAÇÃO DE BEM 
IMÓVEL PENHORADO
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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 JULHO 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 JUNHO/2012, aprovando o ressarcimento dos 
Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 576.933,58

Saldo em caixa mês anterior 881.944,74

Resgate aplicação CDB em 31/07/2012 - Ressarcimento despesas Registro Civil 3.264,22

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 1.462.142,54

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 398.043,99

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 21.569,89

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 295,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.538,67

4.1 - 2% referente depósito entre 20/06 a 30/06 190,44

5 - Repasse à AMAGES 11.530,67

5.1 - 2% referente depósito entre 20/06 a 30/06 109,44

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 007/2012 3.264,22

7 - Devolução FARPEN recolhido a maior 1.712,86

SALDO LÍQUIDO 448.174,18 1.013.968,36

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 57.693,36

C.a - 10% referente depósito entre 20/06 a 30/06 547,21

SALDO 955.727,79

Recebimentos entre 20/07 a 31/07 3.866,45

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 959.594,24

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 58.240,57 (cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos) 

em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de agosto de 2012 .

 Hugo Antônio Ronconi          Jeferson Miranda
            1º Tesoureiro                   Presidente
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Altera o Código de Normas da Eg. Corregedoria Geral da Justiça, para a inclusão e 
renumeração de parágrafos, do artigo 592.
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Altera o Código de Normas da Eg. Corregedoria Geral da Justiça, para a inclusão e 
renumeração de parágrafos, do artigo 592.

PROVIMENTO 

PROVIMENTO Nº 22/2012

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

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. REPUBLICAR o artigo 592, do Código de Normas desta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, que 
passa a apresentar a seguinte redação:

Art. 592. Os emolumentos devidos por todos os atos relacionados ao registro da primeira aquisição 
imobiliária para fi ns residenciais, fi nanciada pelo Sistema Financeiro de Habitação, serão reduzidos em 50% 
(cinqüenta por cento).

§ 1º No caso de registro de imóveis adquiridos para fi ns residenciais, com recursos do Sistema Financeiro da 
Habitação - SFH, o Ofi cial deverá orientar ao interessado, caso a circunstância não conste expressamente 
do próprio título, sobre o seu direito elencado no caput deste artigo, e previsto no artigo 290, da Lei nº 
6015/73, bem como, deverá exigir declaração escrita do interessado, esclarecendo tratar-se, ou não, de 
primeira aquisição, a qual permanecerá arquivada na serventia para seu posterior controle.

§ 2º Na hipótese do caput deste artigo, o ofi cial somente procederá ao registro após a declaração do interessado 
informando que o imóvel adquirido se consubstancia como a sua primeira aquisição imobiliária para fi ns 
residenciais, pelo Sistema Financeiro de Habitação e que está ciente do desconto que lhe é concedido.

§ 3º Os ofi ciais deverão afi xar 2 (dois) ou mais cartazes no interior da serventia informando a cerca da redução 
dos emolumentos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fi ns residenciais, fi nanciada pelo 
Sistema Financeiro de Habitação.

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

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

Vitória/ES, 24 de julho de 2012 

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

Altera o Código de Normas da Eg. Corregedoria Geral da Justiça, para a inclusão e 
renumeração de parágrafos, do artigo 592.
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PORTARIA

PORTARIA Nº 11/2012

O DESEMBARGADOR CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL,CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES E,
 
CONSIDERANDO SER A CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINA 
ADMINISTRATIVA DOS JUIZADOS DE DIREITO, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO, CONFORME ART. 2º DA 
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 83/96 E ART. 35 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 234/02;
 
CONSIDERANDO SER O CÓDIGO DE NORMAS ESTATUTO QUE DISCIPLINA, ORIENTA, REVISA E CONSOLIDA 
AS REGRAS ADMINISTRATIVAS DO FORO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, CONFORME EXPRESSAMENTE DISPOSTO 
EM SEU ART. 1º; CONSIDERANDO CABER À CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA 
MELHORAR E QUALIFICAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FORO EXTRAJUDICIAL;
 
RESOLVE:
 
ART. 1º. ALTERAR O ART. 1º, DA PORTARIA N.º 008/2010, QUE PASSA A DISPOR DA SEGUINTE REDAÇÃO:
 
“ART. 1º INSTITUIR A COMISSÃO REVISORA DO CÓDIGO DE NORMAS, COMPOSTA PELOS SEGUINTES MEMBROS:
 
II - MONIQUE MARIA LIMA CABRAL - SECRETÁRIA
IV - LUCIANA FERREIRA DE CARVALHO MATTOS
VII - BRUNO SANTOLIN CIPRIANO (FORO EXTRAJUDICIAL)
VIII - FABRÍCIO BRANDÃO COELHO VIEIRA (FORO EXTRAJUDICIAL)
IX - ROGÉRIO LUGON VALLADÃO (FORO EXTRAJUDICIAL)
X - MARISA DE DEUS AMADO (FORO EXTRAJUDICIAL)
 
§ 2º - CABERÁ À COMISSÃO PROPOR, DE OFÍCIO OU POR SOLICITAÇÃO DE INTERESSADOS, AO 
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DE NORMAS.
 
§ 3º - AS PROPOSTAS FORMULADAS DEVERÃO TER SUA JURIDICIDADE EXAMINADA PELA A SSESSORIA 
JURÍDICA DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, QUE ELABORARÁ PARECER A SER SUBMETIDO À 
APRECIAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA.”
 
ART. 2º. ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
VITÓRIA/ES, 13 DE JUNHO DE 2012.
 

DES. CARLOS HERIQUE RIOS DO AMARAL
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO REVISORA DO CÓDIGO DE NORMAS 
CONSTITUÍDA PELO PROVIMENTO CJG-ES N.º 008/2010 E IMPLEMENTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
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INTRANET

INTRANET
 

Dia 03.09.2012 passa a ser obrigatório o envio de comunicações eletrônicas 
(INTRANET) entre os serviços do registro civil de pessoas naturais do Estado do 
Espírito Santo e, também, destes com serviços de outras unidades da Federação 
que estejam interligados, conforme disciplinado no Provimento n.18/2012 da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo.

 
Por outro lado, por ordem do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral da Justiça 

do Estado do Espírito Santo, Des. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, os 
registradores civis foram convidados a participar do evento de lançamento oficial do 
sistema de comunicações eletrônicas (INTRANET).

 
O evento acima ocorrerá no dia 31.08.2012, das 13 às 18 horas, no auditório do 

Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,  localizado na Enseada 
do Suá, Vitória/ES. A presença dos colegas é de fundamental importância, pois 
demonstrará à Corregedoria a unidade da classe.

 
Vamos em frente.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL/SINOREG-ES
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

 ANOTAÇÕES

Embalados com a recente publicação do 
Provimento 18/2012, de 06/07/2012, 
da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Espírito Santo (CGJ-ES), bem 

como da assinatura do Termo de Cooperação 
entre SINOREG-ES e ARPEN-SP que integra 228 
serventias ao Sistema eletrônico de Comunicação 
do Registro Civil, os Cartórios de Registro Civil das 
Pessoas Naturais (RCPN) capixabas passarão a 
compor um seleto grupo de cartórios interligados 
pelo sistema INTRANET que, basicamente, busca 
o aprimoramento na segurança, efi ciência e baixo 
custo na transmissão de dados para cumprimento 
do disposto no artigo 106 da Lei dos Registros 
Públicos (LRP).
A comunicação eletrônica, porém, não é novidade 
no Código de Normas. Já há previsão no artigo 
1.007, §2º de envio eletrônico de informações para 
a comunicação dos óbitos, porém com regramento 
genérico. 

O Provimento 18/2012 da CGJ-ES torna obrigatório 
o envio de dados eletronicamente a partir do 
dia 03 de setembro de 2012, facultando àqueles 
interessados o ingresso no sistema antes do prazo 
fi nal. Entretanto, a comunicação física ainda esta 
em vigor (Art. 1.041, §6º do Código de Normas), 
uma vez que o sistema INTRANET interliga apenas 
os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito 
Santo, de modo que as demais comunicações 
continuarão sendo feitas da maneira habitual.

Não se pode esquecer, entretanto, conceitos 
básicos registrais que são a razão de ser da troca 
eletrônica de informações. Tais conceitos são a 
substância do artigo 1061 da Lei dos Registros 
Públicos, que integra, juntamente com os artigos 

1 Origina-se do artigo 41 do Decreto n° 9.9889, de 1988. Corresponde ao artigo 
14 do Decreto n° 18.542, de 1928; ao artigo 114 do Decreto n° 4.857, de 1939; e 
ao artigo 102 do Decreto-Lei n° 1.000, de 1969. Conecta-se aos artigos 12, 21, 
47, 61 em 98 da LRP.

À luz da Lei dos Registros Públicos e Provimento 18/2012 da Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado do Espírito Santo

107 e 108, o Capítulo XIII, do Título I da Lei dos 
Registros Públicos: Das Anotações.

Art. 106. Sempre que o ofi cial fi zer algum 
registro ou averbação, deverá, no prazo de 
cinco dias, anotá-lo nos atos anteriores, com 
remissões recíprocas, se lançados em seu 
cartório, ou fará comunicação, com resumo do 
assento, ao ofi cial em cujo cartório estiverem 
os registros primitivos, obedecendo-se sempre 
à forma prescrita no artigo 98.

Parágrafo único. As comunicações serão 
feitas mediante cartas relacionadas em 
protocolo, anotando-se à margem ou sob o ato 
comunicado, o número de protocolo e fi carão 
arquivadas no cartório que as receber. (Grifo 
nosso)

Em uma leitura técnica do dispositivo legal acima, 
observaremos que diversos são os mandamentos 
e conceitos por ele utilizados, os quais podem, por 
suas similitudes, confundir o Registrador ou seus 
prepostos. Primeiramente, atemo-nos ao conceito 
principal que, inclusive, dá nome ao presente 
estudo: Anotação.

A anotação, segundo o nobre estudioso WALTER 
CENEVIVA, é um “ato praticado pelo ofi cial, à 
margem do assento, consistente em remissões 
recíprocas dos registros e averbações, feitos em 
seu livro2”.

Em outras palavras a anotação servirá de liame 
entre dois ou mais registros distintos, sejam ou 
não da mesma serventia e não atinge direito das 
partes. Ilustrativamente, caso seja feito um registro 
de óbito em determinada serventia, o ofi cial deverá 
comunicar a morte ao cartório onde fora lavrado 
o assento de nascimento do de cujus, bem como 
onde ele porventura tenha se casado.

2 CENEVIVA, Walter. p.296.
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Como bem salienta REGNOBERTO MARQUES DE 
MELO JÚNIOR, com escopo na expressa redação 
do artigo 106 da LRP, as anotações deverão conter 
remissões recíprocas dos registros e averbações e 
deverão ser feitas no prazo de 05 (cinco) dias, tudo 
com o fim de manter a inteireza das informações 
dos assentamentos lançados no RCPN, de modo 
a facilitar as buscas. Ato contínuo, “inscrito o ato 
cujo assentamento primitivo fora lançado em 
outro RCPN, o registrador que o inscreveu lança 
mão da “comunicação” para cientificar aquele do 
assentamento realizado, a fim de que o destinatário 
o anote reciprocamente3”.

As anotações serão feitas na margem direita4 do 
livro. Inexisitindo espaço, a remissão poderá ser 
feita em outro livro da mesma espécie, assim como 
se procede com as averbações, nos moldes do 
artigo 985 da LRP.

Por sua vez, a averbação é a 
inserção “(...) de um fato ou ato 
jurídico que modifica ou cancela 
o conteúdo de um registro e é 
feita na sua margem direita. 
É um assento acessório ao 
registro: não raro, lavrado o 
registro podem ocorrer fatos ou 
atos que acabam por modificar 
o seu conteúdo ou acarretam a sua extinção. É 
o caso, por exemplo, do divórcio, que põe fim ao 
casamento e deve, portanto, ser averbado à margem 
do registro deste ato jurídico6”.

Já a comunicação “é o aviso escrito obrigatório, de 
um oficial a outro, de assento que altere registro 
feito pelo segundo7” e está expressamente prevista 
no Parágrafo único do artigo 106 e serão feitas 
mediante “cartas relacionadas em protocolo”, 
comumente enviadas com aviso de recebimento ou 
“AR”.

As cartas mencionadas acima são correspondências 
comuns, emitidas em papel timbrado, com os 

3 MELO JR, Regnoberto Marques. p. 229.
4 Art. 36. Os livros de registro serão divididos em três partes, sendo na da es-
querda lançado o número de ordem e na central o assento, ficando na da direita 
espaço para as notas, averbações e retificações.
5 Art. 98. A averbação será feita à margem do assento e, quando não houver 
espaço, no livro corrente, com as notas e remissões recíprocas, que facilitem a 
busca.
6 LOUREIRO, Luiz Guilherme. p. 111.
7 CENEVIVA, Walter. p.296.

dados necessários e regularmente firmada pelo 
responsável, cujo nome e função serão indicados 
por extenso8. As cartas serão inscritas na coluna de 
anotação do Livro protocolo9.

Destarte a norma geral do artigo 106, há de se 
considerar de mesma importância as regras 
trazidas pelo artigo 107, que cuida de situações 
específicas. O caput do dispositivo disciplina as 
anotações decorrentes da lavratura do óbito. Assim 
como já estudado em linhas anteriores “o óbito 
deverá ser anotado, com as remissões recíprocas, 
nos assentos de casamento e nascimento, e o 
casamento no deste”.

A anotação, neste caso, garantirá que o registro 
civil retrate efetivamente a condição da pessoa 
natural, sob as penas do artigo 108 da LRP, que 
será estudado adiante.

Prossegue a lei registral, 
nos parágrafos do artigo 
107, com determinações de 
certas anotações específicas. 
Vejamos:

§ 1º A emancipação, a 
interdição e a ausência serão 
anotadas pela mesma forma, 
nos assentos de nascimento e 

casamento, bem como a mudança do nome 
da mulher, em virtude de casamento, ou sua 
dissolução, anulação ou desquite.

§ 2° A dissolução e a anulação do casamento 
e o restabelecimento da sociedade conjugal 
serão, também, anotadas nos assentos de 
nascimento dos cônjuges.

A emancipação e a interdição serão registradas 
no Livro E, conforme mandamento do artigo 10, 
II e III do Código Civil combinado com artigos 89 
e 92 da LRP, devendo ser anotada no assento 
de nascimento e casamento (caso houver) do 
emancipado ou interditado. Observemos, mais uma 
vez, que a anotação criará um laço interligando dois 
atos distintos, ou seja, o assento de nascimento 
com o registro lavrado no Livro E, que poderá ou 
8 CENEVIVA, Walter. p.296
9 MELO JR, Regnoberto Marques. p. 91: “Embora não expressamente previsto no 
art. 33 sob exame, o Livro de Protocolo (LRP, arts. 11, 12, 132 e 173), usado para 
apontamento dos títulos e documentos apresentados para registro, averbação e 
cancelamento, igualmente deve ser adotado pelo RCNPIT, cuja gestão arquivísti-
ca não esteja informatizada”.

“Sempre que o oficial 
fizer algum registro ou 
averbação, deverá, no 

prazo de cinco dias, anotá-
lo nos atos anteriores, com 

remissões recíprocas”
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não ser da mesma serventia.

No que toca à parte final do parágrafo primeiro, 
deverá ser anotado no registro de nascimento a 
adição do sobrenome do marido ao da mulher em 
virtude do casamento. Vale destacar que, por força 
da inovadora ampliação trazida ao ordenamento 
pelo Código Civil de 2002 (art. 1.565, §1º), tal 
norma deve ser interpretada sistematicamente, 
estendendo seus efeitos a ambos os cônjuges, 
como consequência da igualdade constitucional 
assegurada pelo §5º, do artigo 226 da Constituição 
Federal.

No caso de dissolução ou anulação do casamento 
e retornando um ou ambos os cônjuges a utilizarem 
seus nomes primitivos, a anotação no registro 
de nascimento se dará da mesma forma que foi 
descrita no parágrafo anterior. Vale salientar, que 
mesmo com a modificação do nome em virtude 
do matrimônio não haverá qualquer averbação, 
ou seja, modificação do registro de nascimento 
dos nubentes, mas tão somente anotação com 
remissão ao assento de casamento.

Devido a importância das comunicações e suas 
anotações, a LRP também previu punições para 
o descumprimento. Trouxe, então, à baila o artigo 
108 que reza o seguinte:

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.

É preciso, porém, afastar o laconismo do dispositivo 
em estudo. Obviamente, ao estabelecer punição 
somente na omissão ou atraso na remessa de 
“comunicações”, não afasta a necessária e lógica 
inclusão, na sua área de incidência normativa, das 
anotações.

A omissão ou o atraso das comunicações e 
anotações devem ser examinadas pelo juiz 
corregedor, que as assinalará em livro próprio, 
respondendo o oficial disciplinarmente pelo 
descumprimento. Tal descumprimento ou recusa é 
abarcado pelo artigo 47 da LRP10, o qual permite 

10  Art. 47. Se o oficial do registro civil recusar fazer ou retardar qual-
quer registro, averbação ou anotação, bem como o fornecimento de certidão, as 
partes prejudicadas poderão queixar-se à autoridade judiciária, a qual, ouvindo 
o acusado, decidirá dentro de cinco (5) dias.

a qualquer interessado queixar-se à autoridade 
judiciária, que ouvindo o “acusado”, decidirá em 
cinco dias.

Por fim, WALTER CENEVIVA, com a erudição 
que lhe é peculiar, discorre com sapiência a 
respeito do tema: “O delegado agente público que, 
indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de 
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de 
lei, pra satisfazer interesse ou sentimento pessoal 
comete crime de prevaricação, sujeitando-se à 
pena de detenção, de três meses a um ano, e multa. 
A caracterização do elemento subjetivo (dolo) 
é essencial para afirmar a conduta criminosa. O 
retardamento ou omissão culposos são resolvidos 
no âmbito da corregedoria. Os prepostos e 
auxiliares, sendo empregados, submetidos à 
legislação do trabalho, não cometem crimes 
próprios da condição de servidores públicos”.

Por fim, completa: “A responsabilidade disciplinar 
refere-se à omissão e ao atraso tanto na remessa 
de comunicação quanto em sua anotação, uma 
vez recebida. Para que o sistema registrário civil 
corresponda a seus fins, é imprescindível o atento 
respeito ao prazo máximo de cinco dias (art. 106)”.

Portanto, a anotação é ato que indicará, 
reciprocamente, outros registros e assentos 
conexos com aquele no qual se pratica o ato, 
não se confundindo, apesar de similar, com a 
averbação ou comunicação. Deverá ser praticado 
pelo oficial no prazo de cinco dias, sob as penas de 
responsabilidade civil e criminal. Consubstancia, 
por sua natureza, importantíssimo liame registral, 
o qual mantém a continuidade, segurança e 
credibilidade do sistema registrário brasileiro.
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COAF

Determinação está 
prevista na Lei 
nº 12.683/2012, 
para tornar mais 

efi ciente a persecução penal 
dos crimes de lavagem de 
dinheiro

A Lei 12.683/2012 foi 
publicada no dia 9 de julho 
com o objetivo de tornar 
mais efi ciente a persecução 
penal dos crimes de lavagem 
de dinheiro. A norma altera a 
Lei no 9.613, de 3 de março 
de 1998. Alguns dispositivos 
da Lei afetam diretamente 
a atividade registral, 
determinado que sejam 
comunicados aos órgãos 
competentes os casos de 
suspeita de fraude.

O Art. 9, XIII, afi rma que 
as juntas comerciais e os 
registros públicos deverão 
cadastrar-se e manter seu 
cadastro atualizado no órgão 
regulador ou fi scalizador e, 
na falta deste, no Conselho 

Registradores de imóveis 
deverão comunicar ao Coaf 
operações imobiliárias

de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf). Os 
ofi ciais devem atender às 
requisições formuladas 
pelo Coaf na periodicidade, 
forma e condições por ele 
estabelecidas, cabendo-lhe 
preservar, nos termos da 
lei, o sigilo das informações 
prestadas. A comunicação 
ao Coaf deve ocorrer no 
prazo de 24 horas, a partir 
do conhecimento do registro.

Segundo informações da 
Coordenação Geral de 
Análise do Coaf, o registra dor 
deverá ter cadastro na 
Corregedoria –Geral de 
Justiça do Estado, na forma 
que cada uma exigir. Depois 
disso, terá de se cadastrar 
também no sistema 
– SisCoaf - página onde 
será transmitida a suspeita 
de fraude.

O SisCoaf, no entanto, 
está em fase fi nal de 
adequação, de acordo com 

informações prestadas ao 
IRIB. A expectativa é que o 
sistema esteja funcionando 
em breve. Quanto aos 
casos enquadrados como 
suspeitos, o Coaf diz que 
as Corregedorias poderão 
auxiliar na elaboração 
de regulamentos que 
caracterizam casos de 
suspeição de fraude. Aqueles 
que não atenderem à norma 
estão sujeitos à multa 
pecuniária variável, inclusive 
cassação ou suspensão da 
autorização para o exercício 
da atividade.

Os interessados em 
participar podem obter mais 
informações pelo endereço 
de e-mail:contato@
u n i r e g i s t r a l . c o m . b r .
 
Fonte: Assessoria de 
comunicação do IRIB
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Hugo Antônio Ronconi
Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

COLUNA  do Sr. Hugo

Afastamento do Sr. Hugo 
Ronconi do Sinoreg-ES

Por problemas de saúde, necessito 
solicitar licença do cargo de 1º 
tesoureiro do sindicato, devendo o 
cargo ser exercido pelo 2º tesoureiro, 

Helvécio Duia Castello. Dentro de alguns 
dias serei submetido a uma intervenção 
cirúrgica, e, após, retornarei ao posto, se 
Deus permitir, e continuarei colaborando com 
o nosso presidente. Afi rmo, entretanto, que 
meus serviços, apesar de sócio fundador e 
participante ativo da vida de nosso sindicato, 
inclusive na reconstrução de nossa sede, se 
encerrarão no decorrer deste ano.

No longo exercício dos cargos de 1º tesoureiro 
e administrador do sindicato, sempre procurei 
oferecer o máximo de meus esforços, 
objetivando sempre o cumprimento da Lei 
Estadual nº 6.670/01 que criou o FARPEN, 
oferecendo aos nossos associados alguns 
conhecimentos adquiridos ao longo de minha 
carreira notarial e registral, que teve início no 
ano de 1964, concedendo informações por 
meio de telefone, e-mail ou de nossa revista 
mensal.

Aposentado na função de tabelião de notas e 
registro civil, exercendo-a sempre com muito 
entusiasmo e paixão, encontrei no sindicato 
a grandiosidade de continuar vinculado às 
raízes cartorárias, procurando alimentar 
minha mente, além de transmitir alguns 
conhecimentos adquiridos durante a minha 
vida.

Aos associados do sindicato, cumpre-me 
antecipar meus agradecimentos pelo constante 
apoio que recebi, sempre com muito carinho 
e amizade, dos quais sempre lembrarei. 
Auguro-lhes amplo sucesso no exercício de 
suas delegações.

Aos presidentes do sindicato e diretores que 
conviveram e ainda convivem comigo, os 
meus sinceros agradecimentos pela ajuda e 
incessantes demonstrações de amizade que 
sempre dispensaram à minha pessoa.

Aos novos dirigentes que serão eleitos e 
empossados para o próximo biênio, os meus 
sinceros votos de plenas realizações. Com o 
amplo conhecimento técnico que possuem e 
com todo o suporte tecnológico atualmente 
disponível, certamente levarão o Sindicato ao 
ponto máximo de suas fi nalidades. 

Aos funcionários, que sempre demonstraram 
amizade e colaboraram para o bom 
funcionamento do sindicato, ajudando 
sobremaneira, serei sempre grato a todos .

Espero receber de todos o reconhecimento 
do meu trabalho que, eivado de algumas 
imperfeições, foi realizado sempre com amor 
e dedicação em favor de nossos associados.

A todos, os meus sinceros agracedimentos!

Hugo Antônio Ronconi.
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NOTÍCIAS

Buno Santolin Cipriano, Ofi cial de Registro de Imóvies de Vargem Alta, na qualidade de membro da 
Comissão Revisora do Código de Normas Estadual informa que no dia 24/08/2012, das 8:30 h. às 
11:30h, no auditório do SINOREG-ES, sito na Rua Carlos Moreira lima, 81, Bento Ferreira, Vitória-
-ES,  realizará um debate para discussão das propostas apresentadas envolvendo matéria relativa 
ao Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro de Pessoas Jurídicas, pelo que aguarda 
a presença dos interessados em contribuir para o aprimoramento de nossos serviços. 

CONVITE - REVISÃO DO CÓDIGO DE NORMAS

191919

CNJ decidiu com base no voto divergente da conselheira Eliana Calmon, REMOÇÃO SEM 
BARREIRA DE ENTRÂNCIA

CONSULTA 0001491-52.2012.2.00.000
Julgando CONSULTA formulada pelo Corregedor Geral da Justiça do Espírito Santo, quanto ao 
parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Estadual 5.865/99, dispondo que “a remoção de titular de serventia 
da justiça não ofi cializada somente se dará para comarca de igual entrância”, o CNJ decidiu que tal 
dispositivo contraria a Resolução CNJ nº 81/2009, devendo “aqueles que já estiverem exercendo 
a titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da unidade da 
federação que realizará concurso, por mais de dois anos, na forma do artigo 17 da Lei Federal 
8.935/94”. Vencido, portanto, o Conselheiro Tourinho Neto (Relator).
Leia na íntegra em nosso site: www.sinoreg-es.org.br

Nova lei acrescenta mais uma modalidade de averbação na matrícula, referente à 
portabilidade de fi nanciamentos imobiliários

A norma também diz que não será emitido termo de quitação, cabendo a mera averbação da 
transferência Foi publicada no Diário Ofi cial da União, desta quarta-feira (8/8), a Lei 12.073/2012. 
A norma afeta diretamente a atividade dos registradores de imóveis com relação à averbação da 
portabilidade de fi nanciamento imobiliário.

Duas Leis são alteradas, a de Registros Públicos, 6.015/1973, e a Lei 9.514/1997 que dispõe 
sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fi duciária de coisa imóvel e dá 
outras providências.

A partir de agora, a averbação da transferência de fi nanciamento será realizada em ato único, em 
virtude de portabilidade. A mudança vale para a substituição de contrato de fi nanciamento imobili-
ário e da respectiva transferência da garantia fi duciária ou hipotecária para a instituição fi nanceira 
que venha a assumir a condição de credora em decorrência da portabilidade do fi nanciamento 
para o qual fora constituída garantia. Nos casos em que a quitação da dívida decorrer da porta-
bilidade do fi nanciamento para outra instituição fi nanceira não será emitido termo de quitação. 
Quanto à alienação fi duciária, será apenas averbada a transferência.

Fonte: Assessoria de comunicação do IRIB

Veja a íntegra da lei no site do Sinoreg-ES - www.sinoreg-es.org.br
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CASAMENTO

Cartório Morandi realizará o 1º casamento 
entre pessoas do mesmo sexo no Estado do 
Espírito Santo
O juiz Menandro Taufner Gomes permitiu que Ediana e Kamila formalizem a união. Caso 
é inédito no Estado

O primeiro casamento entre pes-
soas do mesmo sexo no Brasil 
foi autorizado pelo supremo Tri-
bunal Federal no dia 25 de outu-
bro de 2011, quando os ministros 
da 4º Turma rejeitaram decisão 
anterior do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul contrária à 
pretensão de duas mulheres do 
Estado.

Primeiro caso foi em 2011

O juiz Menandro 
Taufner Gomes, 
da Vara da 
Fazenda Pública 

de Colatina, autorizou o 
primeiro  casamento civil 
entre pessoas do mesmo 
sexo no Estado. Ele deu 
parecer favorável às 
estudantes Ediana Calixto 
Garcia, 23 anos, e Kamila 
Roccon, 20, que entraram 
com pedido na Justiça. 

A decisão pode abrir pre-
cedente para que outros en-
trem com o mesmo pedido.

O Ministério Público Es-
tadual (MP-ES) negou o 
pedido das estudantes, que 
moram em Colatina, alegan-
do que o casal teria de ter 
união estável antes de ter acei-
ta a solicitação de casamento.

Porém, Taufner afi rmou que 
não há necessidade de união 
estável, uma vez que isso não 
é pedido para casais heterosse-
xuais.

“A Justiça admitiu a união 
estável homoafetiva e isso abriu 
portas para que o casamento 
civil homoafetivo pudesse ser 
realizado. A união estável tem 
basicamente os mesmos direi-
tos que o casal que é casado no 
civil. Porém, para comprovar a 
união, é mais difícil, precisa de 
tempo morando juntos, testemunhas.”

E completou: “o casamento torna a vida do casal 

mais simples, pois só com 
o documento eles podem ter 
seus direitos resguardados, 
como a pensão quando o 
companheiro morre.”

O juiz, que é cristão, con-
tou que analisou o pedido 
em cinco dias. “Esse tema 
sempre foi tratado de ma-
neira errada dos dois lados: 
o que é contra e o que é a 
favor. Colocam as paixões, 
religião e moral no assunto 
e isso gera intolerância. O 
que procurei fazer foi tratar 
o tema de maneira racional.”

E ressaltou que a popu-
lação confunde casamento 
religioso e casamento civil.

“O casamento civil não 
tem nada de sagrado e es-

piritual. O País não tem religião 
e tem obrigação de respeitar to-
das as crenças. A religião não 
pode pretender forçar o Estado 
a não reconhecer esse tipo de 
união, porque ele é laico. Assim 
como o Estado não pode forçar 
a religião a reconhecer e cele-
brar esse tipo de casamento, 
por conta do direito de crença.”

O juiz acredita que será co-
brado por outros cristãos por 
aprovar o casamento gay.

“Sei que verão com maus 
olhos. Mas não há questão le-
gal que impeça esse tipo de ca-

samento. No Direito, se não é proibido, é permitido. Os 
juízes não julgam pecado e sim o Direito.”

Permissão para adotar sobrenome
Casamento civil
> PERMITE alterar o estado civil e a adoção do sobreno-
me do cônjuge.
> ALÉM DISSO, o parceiro tem direito à herança do com-
panheiro quando este morrer e fi car com a casa, mesmo 
casando-se outra vez.

União estável
> A UNIÃO estável homoafetiva foi reconhecida pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF) em maio de 2011.
> ESSA UNIÃO passou a ter, diante da lei, o valor de uma 
união entre parceiros heterossexuais.
> OS CASAIS homossexuais passaram a ter direito, por 
exemplo, a pensão em caso de morte do cônjuge e pen-
são alimentícia.
> ANTES da decisão, a união gay era confi gurada como 
sociedade.
> CASOS de separação não eram julgados em varas de 
família, mas em cíveis, apenas para divisão de bens.

Saiba Mais
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CASAMENTO

Em Colatina, o casamento de Ediana Calixto Garcia, 
23 anos, e Kamila Roccon, 20, que conquistaram o di-
reito na Justiça de se casar, está marcado para o pró-
ximo dia 16 às 17 horas, no Cartório Orlando Morandi, 
no centro da cidade.

Ediana e Kamila moram juntas há um ano e estão 
convictas de que a decisão da Justiça signifi ca um 
avanço contra a intolerância e o preconceito ao aceitar 
o primeiro casamento gay do Espírito Santo.

“Está em cima da hora, mas tudo pronto para o ca-
samento. Decidimos juntas que íamos legalizar nossa 
situação”, disse Ediana.

Elas namoraram três meses antes de optar pelo ca-
samento e há um ano moram juntas. O primeiro passo 
para ofi cializar a união foi procurar informações no car-
tório.

“O cartório de Colatina sai na frente, mas é uma vitó-
ria cartorária do Estado”, disse o tabelião Orlando Mo-
randi Júnior, ofi cial do Cartório Morandi de Registro de 
Notas ao comentar a decisão.

Segundo Morandi, a Promotoria de Justiça do muni-
cípio chegou a negar o seu requerimento para casar as 
duas jovens colatinenses.

“Tudo começou aqui. Eu aceitei dar entrada no pro-
cedimento porque vi que as duas sabiam exatamente o 
que estavam fazendo e estavam convictas da decisão. 
É um passo grande contra o preconceito.”

O juiz que deu a primeira sentença autorizando o 
casamento gay no Estado, Menandro Taufner, da Vara 
da Fazenda Pública de Colatina, afi rmou que é cristão 
e que sua crença não aprova a união gay, porém, não 
mistura religião com D i re i t o.

A TRIBUNA – Por que o senhor 
autorizou o casamento gay?

MENANDRO TAUFNER – A socie-
dade vai se  modifi cando e o Direito tem 
de evoluir com ela. Tudo que é novo 
causa espanto. Se o Estado impede 
esse tipo de casamento, amanhã ele 
pode, por exemplo, proibir o casamento de pessoas de 
raças diferentes.

> O senhor disse que é cristão. Acha que por 

MENANDRO TAUFNER JUIZ
“Não posso impor minha fé”

isso será julgado por outras pessoas?
Sim. Sou cristão. A minha crença é que Deus não 

aprova essa união, mas não posso impor a minha fé 
a ninguém, e sim respeitar os outros. Fé se conquista. 

Sendo as pessoas maiores e capazes, 
não é o Estado que tem de dizer com 
quem e como tem de se relacionar. 
Essa decisão é clara no sentido de que 
a sociedade pode conviver harmonica-
mente com suas desigualdades.

>E quando o questionarem?
Vão querer me questionar e isso é 

bom. Toda ideia que não pode ser questionada não 
pode ser levada a sério, é imposição. Não terá intole-
rância se separarmos religião e lei.

"Vão querer me questionar 
e isso é bom. Toda ideia que 
não pode ser questionada 
não pode ser levada a sério, 
é imposição"

Casal que ganhou direito vai se casar em duas semanas

Ao contrário dos parentes de Ediana, que são a fa-
vor da união, os familiares de Kamila não aceitam o fato 
de elas viverem juntas. “Chegaram a me levar à força 
para o interior, saí de casa e agora deixam, mas não 
aceitam”, disse Kamila.

O casal já faz planos para o futuro. “Primeiro con-
quistar a casa própria ”, resumiu Kamila. Felizes, elas já 
fazem os preparativos fi nais para o matrimônio.

Fonte: Jornal A tribuna

Orlando Morandi Júnior
Cartório Morandi de Registro de Notas
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ARTIGO

 Jairo Vasconcelos Rodrigues Carmo
Foi Juiz de Direito no Rio de Janeiro - Professor de Direito Civil - Titular 

do 4º Registro de Títulos e Documentos na cidade do Rio de Janeiro

 Jairo Vasconcelos Rodrigues Carmo
Foi Juiz de Direito no Rio de Janeiro - Professor de Direito Civil - Titular 

do 4º Registro de Títulos e Documentos na cidade do Rio de Janeiro

Após breve tramitação, 
foi sancionada 
a Lei 12.682, 
de 09.7.2012, 

para regular o processo de 
digitalização documental, mas 
sem atribuir-lhe o mesmo 
valor das fontes originárias em 
papel. A iniciativa atende ao 
interesse geral em busca de 
desmaterializar os meios de 
exteriorização dos fenômenos 
jurídicos, consistentes em fatos, 
atos e negócios de variada 
espécie, máxime na ordem 
empresarial, premida pelos 
contratos massifi cados, junto de 
avisos, cartas e notifi cações que 
precisam circular rapidamente.

É conhecido o aforismo de 
que as coisas mudam para 
permanecer em curso dos 
mesmos efeitos. Sabe-se 
que documento é toda coisa 
probante de algum fato, não 
importa o material que lhe dê 
suporte: papel, metal, vinil, 

A NOVA LEI, O REGISTRO E A PROVA 
DOCUMENTAL DIGITALIZADA

digitalização. Por isso é o meio 
mais importante de prova, sob 
uma razão prática inocultável: 
as palavras voam com o vento 
(verba sicut ventus volant). Tão 
relevante quanto óbvia é essa 
constatação que o Código Civil 
português, em seu artigo 362, 
não hesita em fi xar o conceito: 
“Prova documental é a que 
resulta de documento; diz-se 
documento qualquer objeto 
elaborado pelo homem com o 
fi m de reproduzir ou representar 
uma pessoa, coisa ou fato”.

No tocante à prova dos atos 
e negócios jurídicos há que 
se ter em mira a forma e o 
conteúdo da declaração. A 
forma é o aspecto exterior do 
modo de fazer a declaração; já 
o conteúdo é a materialização 
da vontade objetivamente 
transmitida. O artigo 212 do 
Código Civil, conjugado ao 
de nº 332 da lei processual, 
autoriza afi rmar que a verdade 

dos fatos controvertidos pode 
ser provada por todos os meios 
legais – confi ssão; documento; 
testemunha; presunção; perícia 
–, e mais os moralmente 
legítimos. Logo, o rol dos meios 
probatórios é enunciativo, 
nestes os documentos 
digitalizados a que se reporta 
a Lei 12.682/2012, incluindo 
outros dessa mesma natureza, 
gerados eletronicamente e 
assim arquivados, tal a exegese 
do artigo 225 do
Código Civil.

Então, indaga-se: para quê 
a nova lei? No fundo das 
intenções, o que se almejava 
era viabilizar a armazenagem 
eletrônica de documentos 
escritos originariamente em 
papel, conferindo-lhes a 
segurança do certifi cado digital 
da ICPBrasil. Não signifi ca – 
advirta-se – que os documentos 
digitalizados substituem por
inteiro os documentos matrizes 

A iniciativa atende ao interesse geral em busca de desmaterializar os meios de 
exteriorização dos fenômenos jurídicos, consistentes em fatos, atos e negócios de 
variada espécie, máxime na ordem empresarial, premida pelos contratos massifi cados, 
junto de avisos, cartas e notifi cações que precisam circular rapidamente.
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ARTIGO

dos quais as imagens foram 
convertidas. Daí a clareza 
do veto aos artigos 2º, 5º e 
7º, da referida lei, adotado 
ao fundamento de que esses 
dispositivos, por conferirem 
efeitos distintos aos acervos 
digitalizados, poderiam 
provocar insegurança jurídica.

Realmente, a nova lei sequer 
explicita o que seja um 
documento digital ou digitalizado 
e o procedimento para sua 
reprodução posterior. 
De conseguinte, 
não se anuncie, em 
sã consciência, a 
possibilidade legal do 
descarte físico dos 
documentos vertidos à 
linguagem eletrônica. 
Para fazê-lo em 
segurança, ao amparo 
da nova lei, apenas 
no âmbito do registro 
público, expressamente 
ressalvado em seu 
artigo 6º, com destaque, nessa 
matéria específi ca, ao Registro 
de Títulos e Documentos. 

É que, no âmbito dessa peculiar 
especialidade, as certidões de 
registro integral têm o mesmo 
valor probante dos originais 
(cf. Lei 6.015/73, art. 161). 
Equivale realçar: nessa via, 
os assentamentos registrais 
fazem prova plena contra 
qualquer outro meio posto 
à demonstração de direitos, 
obrigações e situações jurídicas 
objeto dos instrumentos 
trasladados.

“Prova documental é a que 
resulta de documento; diz-se 
documento qualquer objeto 
elaborado pelo homem 
com o fim de reproduzir ou 
representar uma pessoa, 
coisa ou fato”.

Isso não expressa a 
impossibilidade de questionar-
se a veracidade do conteúdo 
das respectivas declarações. 
Todavia, a ampla fé pública 
a respeito da veracidade de 
tudo quanto conste declarado 
pelo Ofi cial Registrador 
ampara o conjunto dessas 
mídias – nascidas digitais ou 
digitalizadas, conservadas 
em arquivos eletrônicos, 
certifi cados ou não – de um grau 

maior de confi abilidade, pondo-
as a salvo de impugnações 
levianas. De plano, e a qualquer 
tempo, perpetua-se como veraz 
a sua existência; e reforça-se, 
acerca do conteúdo, a certeza 
de valerem como prova plena.

Recorde-se que o fi m da prova 
é estabelecer os elementos 
de fato que concorrem para o 
nascimento de um determinado 
direito. Destarte, provada a 
existência da relação jurídica, 
o ônus de desconstituí-la, 
demonstrando o cumprimento 
das obrigações, é da parte contra 

a qual se deduz a pretensão 
(cf. Lacerda-Espínola, Manual, 
3, III, 136, 263, in Nery-Rosa 
Maria, Código Civil Comentado, 
RT, 5ª ed., 370).

Por decorrência, no trato 
documentário, não é bastante 
a mera digitalização pela 
conversão das fontes em 
papel. Para a segurança das 
reproduções e força probante, 
em juízo ou fora dele, a solução 
que se abre, na quadra atual 

do Direito brasileiro, 
é a providência 
c o m p l e m e n t a r 
de proceder-se à 
autenticação ou ao 
registro das mídias 
nessa via geradas, 
tornando certa a sua 
existência e confi ável o 
seu conteúdo, à vista da 
fé pública que privilegia 
o fólio registral.

O passo decisivo, que 
a Lei 12.682/2012 não tratou, 
e que o Registro de Títulos 
e Documentos viabiliza, forte 
em sua vocação expansiva 
(LRP 127-VII-p.ún.), é a 
imediata eliminação das 
bases documentais físicas, 
contribuindo para ultimar 
a desmaterialização dos 
instrumentos contratuais-
negociais, com segurança 
jurídica real, afora a minimização 
de custos e um vetor a mais de 
sustentabilidade ambiental.

Agosto_2012.indd   23 10/08/2012   11:28:11



24

Na SAMP, qualidade e menor preço 
caminham juntos!

CONFIRA AS VANTAGENS DE TER UM PLANO DE SAÚDE SAMP!

Ampla rede credenciada em 60 municípios do ES;
1404 médicos, 91 laboratórios, 60 clínicas de imagem, 56 hospitais.

Planos Não Participativos;
Atendimento de Pós Vendas Personalizado;

04 clínicas referenciais na Grande Vitória;
Serviços de Medicina Preventiva sem custo adicional;
Plano Odontológico com custo acessível;
Atendimento Nacional (Rede ABRAMGE).
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(27) 3225-5555 / (27) 9971-7686
moses@camburiseguros.com.br

www.camburiseguros.com.br

Agosto_2012.indd   24 10/08/2012   11:28:14


