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Protesto de CDA'sProtesto de CDA's
EDITORIAL

3
Jeferson Miranda
Presidente do Sinoreg-ES

Boa Leitura!!!

 O protesto das Certidões 
de Dívida Ativa (CDA´s) 
é um meio alternativo 
extremamente efi caz de 

cobrança que tem permitido desafogar 
o Judiciário. A extraordinária efi cácia 
na recuperação de créditos do 
governo através do protesto, mostra 
de maneira inequívoca a efi ciência e 
competência dos serviços notariais e 
de registros brasileiros.
Os resultados entusiasmam o 
coordenador-geral de cobrança e 
recuperação de créditos da Advocacia 
Geral da União, Fábio Munhoz, que 
foi o primeiro expositor do seminário 
promovido no dia 24 de agosto do 
corrente ano pela Corregedoria Geral 
de Justiça do Espírito Santo.
O vice-presidente do Instituto de 
Estudos de Protestos de Títulos do 
Brasil (IPTB), e Diretor de Protestos 
do Sinoreg-ES, Rogério Lugon 
Valadão, em sua exposição no dia do 
seminário, apresentou alguns dados 
estatísticos, relativos ao protesto das 
CDA's, na Comarca de Cachoeiro 
de Itapemirim, um dos municípios 
pioneiros na realização do protesto 
desse tipo de título no Brasil.
Disse ele que “em Cachoeiro de 
Itapemirim, As CDA's oriundas da 
Fazenda pública municipal, são 
apresentadas a protesto há mais 
de 10 anos, fruto da capacidade e 
ousadia do tabelião titular do cartório 
do 1º Ofício de RGI, Protesto, RTD 
e RCPJ, Dr. José Soares e de sua 
substituta e fi lha, Dra. Fabíola, que 
assessorados pelos Drs. Gilberto 
Valente e Kioitsi Chicuta, à época 
juízes corregedores auxiliares do 
Estado de São Paulo, convenceram o 
prefeito Theodorico de Assis Ferraço 
a protestar as CDA's”.
No eixo Rio - São Paulo, nos três 

primeiros meses do projeto, o índice 
de sucesso no recebimento das 
CDA´s protestadas foi de 25%. Em 
2011, esse índice foi para 30% e, no 
primeiro semestre de 2012, saltou 
para 47%, segundo Munhoz. "Mais de 
90% desses protestos são pagos em 
até três dias", acentuou.
O juiz da 1ª Vara de Feitos da 
Fazenda Pública de Vitória, José Luiz 
da Costa Altafi m, acompanhou com 
muita expectativa as exposições do 
seminário na Corregedoria Geral. "As 
CDA´s são a base das execuções 
fi scais. Através desses títulos, o 
Estado faz a cobrança do que lhe é 
devido. A partir de agora, as certidões 
poderão ser também protestadas, 
como é feito com outros títulos de 
dívidas privadas. Estou aqui com 
muita expectativa de que isso alivie as 
Varas de Execuções Fiscais", disse .
O corregedor geral, desembargador 
Carlos Henrique Rios do Amaral, 
traçou um quadro dantesco da 
situação das Varas de Execuções 
Fiscais: "Está aqui uma juíza que 
tem 23 mil processos na vara dela. 
Em Piúma, uma Comarca de primeira 
entrância, tem 4.200 processos 
só de execuções fi scais. Estamos 
fazendo correição na Comarca de 
Nova Venécia, um município de 50 
mil habitantes com mais de 7.000 
processos de execuções. Não há 
dinheiro, não há servidores, não há 
espaço físico, não há magistrados 
para se criar novas varas. E mesmo 
se as criássemos, isso seria inefi caz 
e provisório. O protesto das CDA´s 
é uma medida de enfrentamento da 
situação".
Ao fi nal de sua exposição, nosso 
competente Diretor de Protesto 
Rogério Valadão, cita o Corregedor 
Geral de Justiça de São Paulo 

Desembargador Jose Renato Nalini, 
quando na abertura da Convergência 
2012: “...não acho certa a utilização 
do termo extrajudicial para a 
atividade de notas e registro..., não 
há nada mais intrajudicial do que os 
serviços prestados pelos notários e 
registradores... tenho saudade da 
época em que os cartórios judiciais 
eram geridos por esses operadores 
do direito...pela perfectibilidade de 
seus atos, na maioria das vezes com 
estruturas muito menores do que as 
atuais.”
Observa-se, assim, mais uma vez, 
a valorização dos serviços notariais 
e de registro. Veio a Lei 11.441/07 e 
contribuiu para desafogar o judiciário; 
agora se observa o êxito estrondoso 
do protesto das CDA’s. Que venha o 
USUCAPIÃO extrajudicial.
A PERFECTIBILIDADE, como disse o 
Corregedor Geral da Justiça de São 
Paulo, credibilidade, capilaridade, 
celeridade, efi ciência, competência, 
do serviço extrajudicial gera renda 
e nada custa ao Estado. Ganha o 
povo, ganha o Brasil.

Fontes: Assessoria de imprensa do 
TJES e Exposição de Rogério Lugon 
Valadão.
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ARTIGO

Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

A Constituição Federal, logo em seu artigo 
12 e seguintes, deu especial atenção à 
nacionalidade, assim, estabeleceu que serão 
brasileiros natos:

a) “os nascidos na República Federativa do Brasil, 
ainda que de pais estrangeiros, desde que es-
tes não estejam a serviço de seu país”;

b) “os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou 
mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja 
a serviço da República Federativa do Brasil”; e 

c) “os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou 
de mãe brasileira, desde que sejam registrados 
em repartição brasileira competente ou venham 
a residir na República Federativa do Brasil e op-
tem, em qualquer tempo, depois de atingida a 
maioridade, pela nacionalidade brasileira”.

Restou claro, pois, a adoção de dois critérios de 
aquisição da nacionalidade: ius solis e ius sanguinis, 
observada algumas peculiaridades.

No Brasil, pois, há um critério elástico quando se defi ne 
aqueles que são nacionais natos. E isto tem refl exos 
no Registro Civil, quando da formalização de atos que 
visam resguardar os direitos de nacionalidade de nossos 
cidadãos. Por isto, a Resolução  155 do CNJ veio em 
boa hora, uma vez que trouxe luzes e sistematizou a 
forma de se proceder quando o interessado comparecer 
à Unidade de Registro Civil no sentido de trasladar o seu 
assento de nascimento feito por um cônsul brasileiro ou 
por autoridade estrangeira.

Noutro giro, a Resolução 155 do CNJ também tratou do 
traslado de casamento de brasileiro ocorrido em país 
estrangeiro (perante autoridade consular brasileira ou 
autoridade estrangeira); de óbito de brasileiro ocorrido 
em país estrangeiro (perante autoridade consular 
brasileira ou autoridade estrangeira) e de registro 

de nascimento de nascidos no Brasil fi lhos de pais 
estrangeiros a serviço de seu país.

Objetiva-se, com estes apontamentos, demonstrar, a 
partir de uma primeira impressão, alguns pontos que 
nos parecem relevantes na referida Resolução.

A primeira dúvida que surgiu foi: em qual papel se emitirá 
a certidão? Em seguida: qual a forma dessa certidão? O 
Provimento 03 de 2009 do CNJ, em seu art.2º esclarece 
que não existe forma padronizada para a emissão das 
certidões do livro “E”. Também, dito Provimento, em 
seu art.6º determina que o uso do papel segurança 
será obrigatório quando houver fornecimento de papel 
especial sem ônus para o Registrador.

Por outro lado, o Provimento 14 do CNJ, que, 
primeiramente, tratou do papel de segurança fornecido 
pela Casa da Moeda, em seus “considerandos” 
esclarece que a obrigatoriedade do uso do papel de 
segurança emerge do previsto no art.6º do Provimento 
03 de 2009 do CNJ. Ademais, o registrador civil fornece 
certidão dos assentos de nascimento, casamento 
e óbito que constam em seus livros. Quando se 
registra (traslada) no livro “E” se está assentando um 
nascimento, casamento ou óbito com procedimentos 
e efeitos diferenciados. No entanto é um assento de 
nascimento, casamento e óbito e dele se extrai certidão. 
Portanto, apesar de eventuais críticas, entendemos que 
a forma da certidão do Livro “E” é livre e que, quando se 
traslada os atos da Resolução n.155 do CNJ, a certidão 
respectiva deve ser em papel de segurança da Casa da 
Moeda.

A Resolução 155, apesar de inovadora, deve ser 
interpretada em conjunto com o Código de Normas do 
Estado do Espírito Santo (CNES), que por sua vez, 
também dispõe sobre a matéria a partir de seu artigo 
1017, com regulamentações que não constam da 
Resolução do CNJ.

ANÁLISE E COMENTÁRIO A 
RESOLUÇÃO 155 DO CNJ
Em consonância com o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Espírito Santo
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Em leitura dinâmica e sistemática, observemos que já 
em seu artigo primeiro, a resolução fixou “competência” 
territorial para lavratura dos traslados, acompanhando 
o entendimento do caput do artigo 32, da Lei 6.015/73, 
e artigo 1017 do CNES, ou seja, os traslados dos 
assentos de nascimento, casamento e óbito lavrados 
no exterior deverão ser efetuados no Livro “E” do 
1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais da 
Comarca do domicílio do interessado e, caso não tenha 
domicílio certo, no Cartório do 1º Ofício de Registro 
Civil de Pessoas Naturais do Distrito Federal. O Código 
de Normas, de maneira singular, estende ainda a 
competência para o Cartório do 1º Ofício da capital do 
estado onde vier a residir o registrando.

Para tanto e para dirimir prováveis dúvidas, o CNJ 
deixou claro, também no artigo 1º da Resolução, que 
os registros poderão ser feitos independentemente 
de autorização judicial, o que marca a tendente 
desjudicialização e desburocratização dos atos 
deslocados para as serventias extrajudiciais.

Para aqueles que nascerem no estrangeiro e tiverem 
seus registros efetivados tão somente perante a 
autoridade competente do país de nascimento e, desde 
que se enquadrem em algumas das hipóteses previstas 
nos incisos do artigo 12 da Constituição Federal para 
aquisição da nacionalidade, poderão trasladar seus 
registros no Registro Civil brasileiro competente, desde 
que o registro estrangeiro tenha sido legalizado pela 
autoridade consular brasileira daquele país.

A legalização de que trata o parágrafo anterior será 
feita com o reconhecimento da assinatura daquele 
que lavrou o ato no exterior pela autoridade consular 
brasileira. Cabe aqui destacar que o documento não 
deverá, necessariamente, ser o original, podendo 
tratar-se de cópia autenticada ou até mesmo declaração 
de autenticidade de documento original, que se dará 
nos termos do regulamento consular. Neste caso, o 
reconhecimento da assinatura da autoridade estrangeira 
poderá se dar até mesmo em fotocópia autenticada do 
documento (art. 2º, §2º, Res. 155).

Além da legalização do documento pela autoridade 
brasileira, a Resolução exige sua tradução por tradutor 
público juramentado inscrito na junta comercial. Apesar 
de omisso, é de bom alvitre que se providencie a tradução 
e o registro no Cartório de Títulos e Documentos, assim 
como manda o CNES, que o faz por exigência do artigo 
129, § 6º da Lei dos Registros Públicos, que determina 
que “as certidões serão traduzidas, transcrevendo-se a 

certidão original e sua tradução no Registro de Títulos 
e Documentos (...)”.

Além do registro no RTD, os traslados de casamentos 
deverão ser instruídos com documentos que 
comprovem que, pelo menos um dos consortes, tenha 
a nacionalidade brasileira e residência no Brasil.

Obviamente que o oficial não está obrigado a registrar 
todo e qualquer requerimento que chegue até ele, 
podendo, em caso de indeferimento do registro e 
mediante nota com os motivos do indeferimento, 
suscitar dúvida ao juiz competente, nos termos do 
artigo 198 e 296 da Lei 6.015/73.

Da mesma maneira, seguindo a Instrução nº 20/02, 
Ministério das Relações Exteriores – Divisão de 
Assistência Consular (DAC) – Anexo I, o CNES 
dispões que “ocorrendo dúvida, pelo registrador, 
quanto à autenticidade das assinaturas dos cônsules 
e vice-cônsules do Brasil na via original das certidões 
de nascimentos e nas legalizações efetuadas pelas 
repartições consulares, esta deverá ser dirigida ao 
Ministério das Relações Exteriores, órgão responsável 
pela verificação”.

Por sua vez, o artigo 4º determina a apresentação do 
original para que se efetue o traslado de certidões 
de assentos de nascimento, casamento e óbito de 
brasileiros lavrados em país estrangeiro (tanto pela 
autoridade consular brasileira, quanto pela autoridade 
estrangeira), Diferente do que ocorre com o §2º, 
do artigo 2º, da Resolução, pois lá, o que pode ser 
apresentada por cópia é a legalização por autoridade 
consular brasileira do assento lavrado por autoridade 
estrangeira, e não o registro propriamente dito.

Salienta-se ainda que o parágrafo primeiro do artigo 
4º determina que se arquivará cópia conferida pelo 
registrador civil do documento trasladado, devolvendo-
se o original ao usuário. Importante, pois, que o 
registrador civil certifique na cópia que será arquivada 
em sua Serventia que ela confere com o original que lhe 
foi apresentado.

Interessante mencionar que o artigo 5º permite o 
traslado das certidões de assentos de nascimento, 
casamento e óbito de brasileiros ocorridos em país 
estrangeiro, ainda que o requerente relate a eventual 
necessidade de retificação do seu conteúdo. Sendo 
que, após a efetivação do traslado, para os erros que 
não exijam qualquer indagação para a constatação 

Setembro_2012.indd   5 12/09/2012   16:28:53



6

ARTIGO

imediata de necessidade de sua correção, o oficial de 
registro poderá proceder à retificação conforme art. 110 
da Lei nº 6.015/1973.

TRASLADO DE NASCIMENTO

O registrador civil, ao lavrar o traslado no Livro “E” 
deverá se atentar a duas situações: a uma, se o registro 
foi lavrado no estrangeiro por autoridade brasileira; 
a duas, se o registro foi lavrado no estrangeiro por 
autoridade estrangeira.

Para o primeiro caso, nos termos do artigo 7º da 
Resolução, deverá exigir os seguintes documentos:

1) certidão de assento de nascimento emitida por 
autoridade consular brasileira;
2) declaração de domicílio do registrando na 
Comarca ou comprovante de residência/domicílio, 
a critério do interessado. Na falta de domicílio no 
Brasil, o traslado deverá ser efetuado no 1º Ofício do 
Distrito Federal; e
3) requerimento assinado pelo registrado, por um 
dos seus genitores, pelo responsável legal ou por 
procurador.

Além das exigências supra, deverá ainda constar do 
registro que o traslado ali assentado é de brasileiro 
nato, nos termos seguintes:

“Brasileiro nato, conforme os termos da alínea c do 
inciso I do art. 12, in limine, da Constituição Federal.”

Para o segundo caso, exigirá os seguintes documentos 
(art. 8º da Resolução):

1) certidão do assento estrangeiro de nascimento, 
legalizada por autoridade consular brasileira e 
traduzida por tradutor público juramentado;

2) declaração de domicílio do registrando na 
Comarca ou comprovante de residência/domicílio, 
a critério do interessado. Na falta de domicílio no 
Brasil, o traslado deverá ser efetuado no 1º Ofício 
do Distrito Federal;

3) requerimento assinado pelo registrado, por um 
dos seus genitores, pelo responsável legal ou por 
procurador; e

4) documento que comprove a nacionalidade 
brasileira de um dos genitores;

5) Tradução e registro no RTD (Art. 129, § 6º, da 
LRP e CNES, Art. 1021, II);

6) que o registrando reside no Brasil (CNES, Art. 
1021, IV, “b”)

Além destes requisitos, “o assento e das respectivas 
certidões do termo de nascimento trasladado constará 
que só valerão como prova de nacionalidade até que 
seja atingida a maioridade, quando então o interessado 
deverá optar, a qualquer tempo, pela nacionalidade 
brasileira perante a justiça federal” (CNES, Art. 1021, 
III).

Neste caso, deverá constar do registro o seguinte: 

“Nos termos do artigo 12, inciso I, alínea “c”, in 
fine, da Constituição Federal, a confirmação da 
nacionalidade brasileira depende de residência no 
Brasil e de opção, depois de atingida a maioridade, 
em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira, 
perante a Justiça Federal”.

Para evitar situações de pessoas apátridas, a Emenda 
Constitucional nº 54, de 20 de setembro de 2007, 
introduziu na Carta Magna a alínea “c”, ao inciso I, do 
artigo 12, bem como incluiu o artigo 95, das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Por isso, deve o registrador 
tomar especial atenção ao artigo 12 da Resolução, o 
qual transcrevemos na íntegra:

Art. 12 Por força da redação atual da alínea c do 
inciso I do art. 2 da Constituição Federal e do art. 95 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(Emenda Constitucional nº 54, de 20 de setembro 
de 2007), o oficial de registro civil deverá, de ofício 
ou a requerimento do interessado/procurador, sem 
a necessidade de autorização judicial, efetuar 
averbação em traslado de assento consular de 
nascimento, cujo registro em repartição consular 
brasileira tenha sido lavrado entre 7 de junho de 
1994 e 21 de setembro de 2007, em que se declara 
que o registrado é: “Brasileiro nato de acordo com o 
disposto no art. 12, inciso I, alínea “c”, in limine, e do 
artigo 95 dos ADCTs da Constituição Federal.” (texto 
original sem grifo)

Parágrafo único. A averbação também deverá tornar 
sem efeito eventuais informações que indiquem a 
necessidade de residência no Brasil e a opção pela 
nacionalidade brasileira perante a Justiça Federal, 
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ou ainda expressões que indiquem tratar-se de um 
registro provisório, que não mais deverão constar na 
respectiva certidão.

TRASLADO DE CASAMENTO

Para o translado de casamento de brasileiro ocorrido 
no estrangeiro, o registrador deverá exigir os seguintes 
documentos:

1- Certidão de assento de casamento emitida 
por autoridade consular brasileira ou certidão 
estrangeira de casamento legalizada por autoridade 
consular brasileira e traduzida por tradutor público 
juramentado;

2- Certidão de nascimento do cônjuge brasileiro, 
ou certidão de casamento anterior com prova da 
sua dissolução, para fins do artigo 106 da Lei nº 
6.015/1973;

3- Declaração de domicílio do registrando na 
Comarca ou comprovante de residência/domicílio, 
a critério do interessado. Na falta de domicílio no 
Brasil, o traslado deverá ser efetuado no 1º Ofício do 
Distrito Federal; e

4- Requerimento assinado por um dos cônjuges ou 
por procurador.

O registrador civil deve também se atentar a algumas 
peculiaridades do ato, vejamos os parágrafos do artigo 
12, da Resolução:

§ 1º Se o assento de casamento a ser trasladado 
referir-se a brasileiro naturalizado, será obrigatória 
também a apresentação do certificado de 
naturalização ou outro documento que comprove a 
nacionalidade brasileira.

§ 2º A omissão do regime de bens no assento 
de casamento, lavrado por autoridade consular 
brasileira ou autoridade estrangeira competente, 
não obstará o traslado.

§ 3º Faculta-se a averbação do regime de bens 
posteriormente, sem a necessidade de autorização 
judicial, mediante apresentação de documentação 
comprobatória.

§ 4º Deverá sempre constar do assento e da 
respectiva certidão a seguinte anotação: “Aplica-

se o disposto no art. 7º, § 4º, do Decreto- Lei nº 
4.657/1942″.

§ 5º Na eventual existência de pacto antenupcial, 
lavrado perante autoridade estrangeira competente, 
o oficial de registro civil deverá, antes de efetuar o 
traslado, solicitar que os interessados providenciem 
o seu registro em cartório de registro de títulos e 
documentos no Brasil, alertando-os que o documento 
deverá estar previamente legalizado por autoridade 
consular brasileira e tenha jurisdição sobre o local 
em que foi emitido e traduzido por tradutor público 
juramentado.

§ 6º A omissão do(s) nome(s) adotado(s) pelos 
cônjuges após o matrimônio no assento de 
casamento ocorrido em país estrangeiro não obstará 
o traslado.

§ 7º Nesse caso, deverão ser mantidos os nomes 
de solteiro dos cônjuges. Faculta-se a averbação 
posterior, sem a necessidade de autorização 
judicial, mediante apresentação de documentação 
comprobatória de que os nomes foram modificados 
após o matrimônio, em conformidade com a legislação 
do país em que os nubentes tinham domicílio, nos 
termos do art. 7 do Decreto-Lei nº4.657/1942.

§ 8º A omissão no assento de casamento ocorrido 
em país estrangeiro de outros dados previstos no 
art. 70 da Lei nº 6.015/1973 não obstará o traslado.

§ 9º Os dados faltantes poderão ser inseridos 
posteriormente por averbação, mediante a 
apresentação de documentação comprobatória, sem 
a necessidade de autorização judicial.

§ 10 Os casamentos celebrados por autoridades 
estrangeiras são considerados autênticos, nos termos 
da lei do local de celebração, conforme previsto no 
caput do art. 32 da Lei nº 6.015/1973, inclusive no 
que respeita aos possíveis impedimentos, desde 
que não ofendam a soberania nacional, a ordem 
pública e os bons costumes, nos termos do art. 17 
do Decreto nº 4.657/1942.

§ 11 O traslado no Brasil, a que se refere o § 1º do 
referido artigo, efetuado em Cartório de 1º Ofício, tem 
o objetivo de dar publicidade e eficácia ao casamento, 
já reconhecido válido para o ordenamento brasileiro, 
possibilitando que produza efeitos jurídicos plenos 
no território nacional.
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ARTIGO

Com relação ao casamento, os parágrafos 10 e 11, do 
art.13 esclarecem que os casamentos celebrados por 
autoridades estrangeiras são considerados autênticos 
nos termos da lei do local da celebração e que o 
objetivo do traslado é dar publicidade e para produção 
de efeitos no Brasil.

Além dos critérios ditados pela Resolução do CNJ, 
deve o registrador capixaba se atentar às exigências 
do CNES, dispostas no artigo 1020, que são:

1- Legalização das certidões pelos cônsules brasileiros.
 
2- Tradução e registro no RTD (Art. 129, § 6º, da LRP)

3- No pedido de traslado do assento de casamento 
o interessado comprovará que pelo menos um dos 
consortes tenha a nacionalidade brasileira e residência 
no Brasil.

Estas exigência também são válidas para traslado de 
óbito, conforme dispõe o CNES.

TRASLADO DE ÓBITO

No que toca ao óbito, basta uma simples leitura do 
artigo 14, abaixo transcrito, bem como das exigência 
do CNES acima estudas e disposta no artigo em seu 
1.020.

Art. 14 0 traslado do assento de óbito de brasileiro, 
ocorrido em país estrangeiro, deverá ser efetuado 
mediante a apresentação da seguinte documentação:

a) certidão do assento de óbito emitida por autoridade 
consular brasileira ou certidão estrangeira de óbito, 
legalizada por autoridade consular brasileira e 
traduzida por tradutor público juramentado;

b) certidão de nascimento e, se for o caso, de 
casamento do falecido, para fins do artigo 106 da 
Lei nº 6.015/1973; e

c) requerimento assinado por familiar ou por 
procurador.

§ 1º A omissão no assento de óbito ocorrido em país 
estrangeiro, de dados previstos no art. 80 da Lei nº 
6.015/73 não obstará o traslado.

§ 2º Os dados faltantes poderão ser inseridos 
posteriormente por averbação, mediante a 

apresentação de documentação com probatória, 
sem a necessidade de autorização judicial.

REGISTRO DE NASCIMENTO DE NASCIDOS NO 
BRASIL FILHOS DE PAIS ESTRANGEIROS A 
SERVIÇO DE SEU PAÍS

Com relação ao registro de nascimento de nascidos no 
Brasil de filhos de pais estrangeiros a serviço de seu 
País, observem o artigo 15, principalmente no sentido 
de que: o registro é no livro “E” e deve-se lançar uma 
observação esclarecendo que não se trata de brasileiro.

“Os registros de nascimento de nascidos no 
território nacional em que ambos os genitores sejam 
estrangeiros e em que pelo menos um deles esteja a 
serviço de seu país no Brasil deverão ser efetuado no 
Livro “E” do 1º Ofício do Registro Civil da Comarca, 
devendo constar do assento e da respectiva certidão 
a seguinte observação: “O registrando não possui a 
nacionalidade brasileira, conforme do art. 12, inciso 
I, alínea “a”, in fine, da Constituição Federal.”

Por fim, outro ponto importante é que a ausência de 
requisitos da Lei de Registros Públicos não impede 
o traslado das certidões de assentos de nascimento, 
casamento e óbito referidos na Resolução n. 155 do 
CNJ. Sendo que a própria Resolução traz em seu texto 
os procedimentos para se completar os requisitos 
faltantes, quando de interesse da parte.

Estas são nossas singelas impressões, sujeitas às 
críticas.

FERNANDO BRANDÃO COELHO
Registrador Civil
Diretor do Registro Civil do SINOREG

BRUNO BITTENCOURT BITTENCOURT
Assessor da Presidência- SINOREG-ES

FONTES:
http://blog.26notas.com.br/?p=6072
http://www.cgj.es.gov.br/arquivos/normasinternas/
CODIGONORMAS.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015.htm
LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 
13. Ed. rev. Atual. E ampl. São Paulo : Saraiva, 2009
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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 AGOSTO 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 JULHO/2012, aprovando o ressarcimento dos 
Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 603.062,82

Saldo em caixa mês anterior 959.594,24

Resgate aplicação CDB em 29/08/2012 - Ressarcimento despesas Registro Civil 3.171,23

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 1.565.828,29

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 344.432,36

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 18.979,96

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 248,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.061,26

5 - Repasse à AMAGES 12.053,26

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 008/2012 3.171,23

SALDO LÍQUIDO 1.174.822,22

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 60.306,28

C.a - 10% referente depósito entre 20/07 a 31/07 386,65

SALDO 1.114.189,29

Recebimentos entre 20/08 a 31/08 1.534,76

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.115.724,05

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 60.692,93 (sessenta mil, seiscentose noventa e dois reais e cinquenta e três centavos) 

em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 05 de setembro de 2012 .

 Hugo Antônio Ronconi          Jeferson Miranda
            1º Tesoureiro                   Presidente
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Publicado no D.J. do dia 05/09/2012

Publicado no D.J. do dia 29/08/2012

PROVIMENTO Nº 25/2012
O Desembargador CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Corregedor-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições e, 

CONSIDERANDO a edição do Provimento Nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, assegurando aos comprovadamente pobres a 
gratuidade da averbação do reconhecimento de paternidade e da respectiva certidão.

RESOLVE:

Art. 1º.  Inserir o artigo 586-A no Código de Normas, com a seguinte redação:

“Art. 586-A. É gratuita a averbação, requerida por pessoa reconhecidamente pobre, do reconhecimento de paternidade no assento 
de nascimento, bem conmo a certidão correspondentee, sem quaisquer menções, palavras ou expressões que indiquem condição 
de pobreza ou similar.”

Parágrafo único. A pobreza será demonstrada por simples declaração escrita assinada pelo requerente, independente de qualquer 
formalidade.

Art. 2º. INCLUIR na Lista de Enquadramentos Legais, o código EQLG29, com a seguinte redação: “EQLG29 – Atos praticados 
conforme o art. 586-A do Código de Normas da CGJES”.

Parágrafo único. A inclusão prevista no artigo anterior não altera a estrutura do arquivo remessa (XML).

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

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

Vitória/ES, 03 de setembro de 2012

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

O Exmo. Sr. Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO ser a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, órgão de fi scalização, disciplina e orientação 
administrativa com jurisdição em todo o Estado, conforme art. 35 da Lei Complementar Estadual nº 234/02;

CONSIDERANDO a publicação da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal e que o seu art. 12 dispõe que todo 
imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas 
sobre áreas de Preservação Permanente;

CONSIDERANDO que o §4º do mencionado art. 18 apenas desobriga a averbação da Reserva Legal no Cartório de Registro de 
Imóveis quando esta já houver sido registrada no CAR;

CONSIDERANDO que enquanto não desenvolvido e implantado o CAR, subsiste a obrigação prevista no art. 190 da CE e art. 167, II, 
“22” da Lei nº 6.015/73;

RECOMENDA aos Senhores Ofi ciais dos Registros de Imóveis que exijam a averbação da reserva legal como condição para 
a prática de qualquer ato que resulte em transmissão, desmembramento, retifi cação ou alteração do domínio do imóvel rural, 
enquanto não comprovado o registro da reserva legal junto ao Cadastro Ambiental Rural – CAR.

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

Encaminhe-se cópia ao correio eletrônico dos CRI deste Estado.

Vitória/ES, 20 de agosto de 2012

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

OFÍCIO CIRCULAR Nº 63/2012

OFÍCIO / PROVIMENTO
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PROVIMENTO - CNJ Nº 19 

Assegura aos comprovadamente pobres a gratuidadeda averbação do 
reconhecimento de paternidade e da respectiva certidão.

Provimento do CNJ determina gratuidade da averbação do reconhecimento de paternidade e da respectiva 
decisão

Assegura aos comprovadamente pobres a gratuidade da averbação do reconhecimento de paternidade e da respectiva 
certidão.

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, Ministra Eliana Calmon, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO a relevância jurídica e social do Projeto “Pai Presente”, instituído pelo Provimento nº 12, de 06 de 
agosto de 2010, e ampliado pelo Provimento nº 16, de 17 de fevereiro de 2012, ambos editados por esta Corregedoria 
Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO o escopo de fomentar o reconhecimento voluntário de paternidade que norteou os mencionados 
diplomas normativos;

CONSIDERANDO a necessidade de se evitar que pessoas interessadas deixem, por falta de condições econômicas, 
de se benefi ciar das normas assim instituídas;

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, LXXVI, da Constituição Federal e nos parágrafos 1º e 2º do art. 45 da Lei nº 
8.935/94;

CONSIDERANDO haver decidido o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle 
Administrativo nº 0003710-72.2011.2.00.0000, que “a averbação da paternidade reconhecida no registro de 
nascimento integra o plexo de direitos da personalidade que conferem dignidade à pessoa humana, razão pela qual sua 
gratuidade é complemento necessário e indissociável da gratuidade de registro civil, assegurada constitucionalmente 
aos comprovadamente po bres»;

CONSIDERANDO que, na mesma decisão, foi prevista “a remessa de cópias à Corregedoria Nacional de Justiça 
para que avalie a expedição de Provimento determinando a observância, em todo o País, das conclusões” adotadas;

RESOLVE:

Art. 1º. É gratuita a averbação, requerida por pessoa reconhecidamente pobre, do reconhecimento de paternidade 
no assento de nascimento.

Parágrafo único. A pobreza será demonstrada por simples declaração escrita assinada pelo requerente, 
independentemente de qualquer outra formalidade.

Art. 2º. Na hipótese do artigo anterior, é gratuita, também, a certidão correspondente, na qual não serão inseridas 
quaisquer menções, palavras ou expressões que indiquem condição de pobreza ou similar.

Art. 3º. Nas unidades federativas em que existam normas concernentes ao ressarcimento de atos gratuitos praticados 
pelos registradores, estas serão observadas em relação à averbação prevista no art. 1º e à expedição da certidão 
referida no art. 2º.

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

Brasília, 29 de agosto de 2012.

MINISTRA ELIANA CALMON
Corregedora Nacional de Justiça

Provimento CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA 
– CNJ nº 19, de 29.08.2012 – D.J.: 30.08.2012.

Publicado no D.J. do dia 05/09/2012

Publicado no D.J. do dia 29/08/2012
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SEMINÁRIO

Saúdo os presentes e registro, como Corregedor-Geral 
da Justiça, minha enorme satisfação em promover este 
Seminário, que visa divulgar e debater a implantação 
da comunicação eletrônica obrigatória nos serviços 
de registro civil das pessoas naturais (RCPN), em 
decorrência do Provimento n.º 18/2012, editado no dia 06 
de julho do corrente ano.

Manifesto, inicialmente, minha satisfação em contar com 
a presença dos senhores e senhoras registradores civis 
das pessoas naturais do nosso Estado, assim como os 
representantes da classe oriundos de outras unidades da 
Federação, que muito nos honram com suas presenças. 

Nas pessoas dos doutores PAULO ALBERTO RISSO DE 
SOUZA, ilustre presidente da ARPEN-BRASIL, ADEMAR 
CUSTÓDIO, ilustre presidente da ARPEN-SP, e da senhora 
OLGA MÔNICO, registradora civil capixaba do Distrito de 
Santa Júlia, município de São Roque do Canaã, Comarca 
de Santa Tereza, eu homenageio todos os registradores 
civis presentes e manifesto-lhes meu reconhecimento 
pelo trabalho indispensável que prestam à sociedade 
brasileira.

Julgo desnecessário discorrer acerca da importância 
das atividades desempenhadas pelos delegatários dos 
CARTÓRIOS DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 
NATURAIS. 

Todos sabem que a cidadania passa, necessariamente, pelas 
atividades dos registradores civis. Isso porque não há como 
existir, juridicamente, sem que se tenha sido registrado. 

A falta do registro de nascimento fere direito fundamental 
inalienável, intransferível e indisponível, dado seu conteúdo 
não patrimonial.

No Cartório de Registro Civil das pessoas naturais são 
realizados os principais atos de cidadania da existência do 
ser humano: o registro de nascimento, casamento e óbito. 

Desde 1997, por força da Lei Federal n.º 9.534, o registro de 
nascimento, óbito e natimorto, incluída a primeira certidão, 
são gratuitos para a população. E, para os reconhecidamente 
pobres, além destes atos, é assegurada a gratuidade das 
demais certidões, bem como o processo de habilitação, 
registro e a primeira certidão de casamento.

SEMINÁRIO: “IMPLANTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 
ELETRÔNICA OBRIGATÓRIA NOS SERVIÇOS DE 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (RCPN) - 
PROVIMENTO N. 18/2012” - 31/08/2012

Acresça-se a estes atos, a lavratura dos termos de adoção, 
a conversão de união estável em casamento, os traslados 
de registros de brasileiros feitos no exterior, o registro de 
emancipações, as interdições e as sentenças de ausência. 

Em alguns Estados da Federação, como é o caso do Espírito 
Santo, o Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais 
também acumula a especialidade do Tabelionato de Notas. 

Contudo, a existência e sobrevivência dos CARTÓRIOS 
DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS impõe 
constante modernização e sintonia com os novos desafi os 
da sociedade brasileira.

Vivemos tempos em que se exige do serviço público - e as 
atividades dos cartórios são públicas, ainda que exercidas 
mediante delegação -, qualidade, segurança e rapidez.

É importante ressaltar que os Cartórios – independentemente 
da especialidade - não podem ignorar essa realidade, 
colocando-se alheios às cobranças que lhe são feitas. 
Muito ao contrário. Precisam se adequar e buscar medidas 
administrativas que qualifi quem sua existência e atuação com 
prestadores de serviços que são.

Principalmente – FRISO - os CARTÓRIOS DO REGISTRO 
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, pois estes, ao contrário de 
outras especialidades do foro extrajudicial, são indispensáveis 
à existência legal dos cidadãos brasileiros.

Hoje, ao realizarmos este Seminário, estamos registrando 
a implantação de mais uma ferramenta de trabalho que 
ensejará, certamente, o fortalecimento das atividades dos 
registradores civis. 

Ao implantar,  por  meio do Provimento 18/2012,  a 
obrigatoriedade de que as comunicações entre os serviços 
do registro civil das pessoas naturais sejam feitas por meio 
eletrônico, estamos acompanhando medida já adotada 
por outras Corregedorias Gerais da Justiça do país, com 
resultados muito auspiciosos.

A implantação dessa medida é fruto de parceria fi rmada 
entre o SINOREG-ES e a ARPEN-SP, com o envolvimento 
da CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO 
SANTO, como órgão regulador e fi scalizador da atividade 

PRONUNCIAMENTO DE ABERTURA DO DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL
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INTRANETSEMINÁRIO

extrajudicial. 

A l iás ,  o  PORTAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS 
COMPARTILHADOS, concebido e mantido pela ARPEN-SP, 
anuncia-se como uma ferramenta que abre uma nova fase 
para o REGISTRO CIVIL brasileiro.

Com a adesão dos Estados do RIO DE JANEIRO, ESPÍRITO 
SANTO, CEARÁ, MATO GROSSO, RONDÔNIA e SÃO 
PAULO, esse portal já envolve um contingente populacional 
de 73 milhões de pessoas, 38% da população brasileira, 
com a previsão de aumentar muito mais, com a breve adesão 
de novos Estados.

Se Minas Gerais aderir, serão mais 19 (dezenove) milhões 
de habitantes, e temos a expectativa que os mineiros irão 
aderir, o que fará com que todos os Estados da Região 
Sudeste estejam interligados.

A interligação eletrônica entre todas as serventias do 
registro civil dos Estados conveniados e o oferecimento de 
serviços eletrônicos via internet à população, com sensível 
redução em custos de deslocamento e burocracia para os 
usuários, sinaliza novos tempos nas atividades do registro 
civil das pessoas naturais. Esse é um caminho sem volta, 
irreversível.

Vislumbro que, em futuro próximo, haverá uma rede 
interconectada de cartórios em todo o Brasil, que por 
sua imensa capilaridade, característica própria dos 
CARTÓRIOS DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 
NATURAIS, viabilizará o atendimento célere e eficaz a 
inúmeras demandas da sociedade.

Essa capilaridade dos Cartórios do Registro Civil de Pessoas 
Naturais decorre do processo histórico de formação do 
Estado brasileiro e, também, de imposição legal, pois a Lei 
Federal n.º 8.935/94, que disciplina a atividades dos notários 
e registradores, em seu art. 44, §§ 2º e 3º prevê a existência 
e funcionamento do serviço de registro civil das pessoas 
naturais nas sedes dos municípios e principais distritos.

Ademais - é sempre oportuno recordar-se - conforme 
salientado na decisão que embasou a edição do Provimento 
n.º 18/2012, quando se analisa as atividades desempenhadas 
pelos serviços de registro civil das pessoas naturais, constata-
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, a promoção ao reconhecimento voluntário 
de paternidade (Projeto Pai Presente), as unidades 
interligadas nas maternidades e a adoção unilateral.

No enfrentamento dessas questões cruciais à cidadania, 
a existência de sistema de interligação dos serviços de 
registro civil das pessoas naturais dos diferentes Estados 
da Federação, de modo a permitir o fl uxo de informações, 
com indispensável segurança, apresenta-se como medida 
revestida de extrema utilidade e efi ciência. 

Acredito, no que diz respeito aos serviços de registro civil das 
pessoas naturais, que nossos próximos desafi os envolvem a 
criação de duas centrais: a CENTRAL DE REGISTRO CIVIL 
(CRC), já normatizada pela Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo, por meio do Provimento 19/2012, cuja 
cópia determinei fosse distribuída neste evento.

A CENTRAL DE INTERDIÇÕES, cuja normatização vamos 
editar nos próximos dias, será mantida e gerenciado 
pelo SINOREG-ES, que centralizará os dados de todas 
as interdições efetivadas no Estado Espírito Santo, e as 
disponibilizará para consulta dos tabelionatos de notas, por 
meio eletrônico.

Quanto à CENTRAL DE REGISTRO CIVIL (CRC), esperamos 
que o SINOREG-ES e a ARPEN-SP gestionem, com 
celeridade, para também viabilizarmos em breve sua 
implantação no Espírito Santo. No que depender da 
Corregedoria-Geral da Justiça, estamos à disposição para 
auxiliar na concretização de mais essa importante medida 
administrativa.

Aliás, quando se fala dessas centrais e outras que devam 
existir, eu me reporto ao painel ocorrido no último dia 10 de 
agosto, em São Paulo, promovido pela ARPEN-SP, quando 
o juiz corregedor paulista, doutor GUSTAVO HENRIQUE 
BRETAS MARZAGÃO, disse: "Essas centrais, hoje 
administradas pelas respectivas entidades de classe, são 
essenciais para o Poder Judiciário, para o Executivo e 
para a sociedade, pois fornecem informações de enorme 
importância para a vida cotidiana das pessoas e aos 
negócios jurídicos".

Medidas como esta que hoje celebramos, assim como a 
provável implantação de futuras centrais, sinalizam que o 
rumo traçado para nossas ações está correto: "a virtualização, 
a informação instantânea, a integração do Registro Civil 
e a prestação de serviços independentemente de onde a 
pessoa e o documento estejam, é o caminho apropriado 
para uma atividade dinâmica e necessária ao cidadão".

Como Corregedor-Geral da Justiça estou aberto ao diálogo 
que vise aperfeiçoar e qualifi car as atividades dos notários e 
registradores capixabas. 

Na esperança que esse Seminário estabeleça o início de uma 
nova fase no funcionamento dos serviços do registro civil 
de pessoas naturais do Estado do Espírito Santo, encerro 
minha manifestação agradecendo a presença de todos e, de 
forma especial, aos ilustres expositores e a todos aqueles 
que auxiliaram e contribuíram para a realização deste evento.

Declaro aberto este Seminário.

Muito obrigado.

DES.CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
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A CORREGEDORA NACIONAL DA JUSTIÇA, 
Ministra ELIANA CALMON, no uso de suas atribuições 
constitucionais e regimentais, visando o aprimoramento 
dos serviços de notas e o fl uxo das informações notariais; 

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar a 
tramitação de dados a cargo dos notários; 

CONSIDERANDO a urgência na regulamentação da 
matéria, ressaltada pelo Conselheiro Ouvidor do Conselho 
Nacional de Justiça, para a instrumentalização de 
iniciativas de interesse público; 

CONSIDERANDO as disposições da Emenda 
Constitucional nº 45/2004, que incluiu na Constituição 
Federal o art. 103-B, § 4º, I e III, atribuindo ao Conselho 
Nacional de Justiça poder de fi scalização e regulamentação 
concernente aos serviços auxiliares, serventias e órgãos 
prestadores de serviços notariais e de registro que atuem 
por delegação do poder público ou ofi cializados; 

CONSIDERANDO o termo de acordo assinado entre o 
Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal e o Conselho 
Nacional de Justiça, que defi ne a forma de franqueamento 
das informações relativas aos atos notariais; 

CONSIDERANDO a relevância jurídica e social da 
disponibilização, para órgãos públicos, autoridades 
e usuários do serviço de notas, de meios para a fácil 
localização de escrituras públicas, visando à oportuna 
obtenção de certidões ou outras informações; 

CONSIDERANDO que a interligação entre os tabelionatos 
de notas, o Poder Judiciário e os órgãos da Administração 
Pública atende ao interesse público, representando 
inegável conquista para racionalidade, economia, 
efi ciência, segurança e desburocratização; 

CONSIDERANDO a necessidade da centralização das 
informações a respeito da lavratura de atos notariais 
relativos a escrituras públicas, procurações públicas e 

Provimento CORREGEDORIA NACIONAL 
DE JUSTIÇA – CNJ nº 18, de 28.08.2012 
– D.J.: 30.08.2012.

testamentos públicos, inclusive quanto aos atos previstos 
na Lei nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007 e no artigo 10 da 
Resolução CNJ nº 35/2007, ou seja, inventário, partilha, 
separação consensual e divórcio consensual, viabilizando 
sua rápida e segura localização; 

RESOLVE: 

Da Central Notarial de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados 

Art. 1º. Fica instituída a Central Notarial de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por 
meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial 
– SIGNO e publicada sob o domínio www.censec.org.br, 
desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do 
Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), sem nenhum ônus 
para o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro 
órgão governamental, com objetivo de: 

I. interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que 
praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de 
documentos eletrônicos e o tráfego de informações e 
dados; 

II. aprimorar tecnologias com a fi nalidade de viabilizar os 
serviços notariais em meio eletrônico; 

III. implantar em âmbito nacional um sistema de 
gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; 

IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema 
notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, 
ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de 
sigilo. 
V. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a 
informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 

Art. 2º. A CENSEC funcionará por meio de portal na rede 
mundial de computadores e será composta dos seguintes 
módulos operacionais: 

Dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. 
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I. Registro Central de Testamentos On-Line – RCTO: 
destinado à pesquisa de testamentos públicos e de 
instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, 
lavrados no país; 

II. Central de Escrituras de Separações, Divórcios e 
Inventários – CESDI: destinada à pesquisa de escrituras a 
que alude a Lei n° 11.441, de 4 de janeiro de 2007; 

III. Central de Escrituras e Procurações – CEP: destinada 
à pesquisa de procurações e atos notariais diversos. 

IV. Central Nacional de Sinal Público – CNSIP: destinada 
ao arquivamento digital de sinal público de notários e 
registradores e respectiva pesquisa. 

Art. 3º. A CENSEC será integrada, obrigatoriamente, por 
todos os Tabeliães de Notas e Ofi ciais de Registro que 
pratiquem atos notariais, os quais deverão acessar o Portal 
do CENSEC na internet para incluir dados específi cos 
e emitir informações para cada um dos módulos acima 
citados, com observância dos procedimentos descritos 
neste provimento. 
Do Registro Central de Testamentos “On Line” – RCTO 

Art. 4º. Os Tabeliães de Notas, com atribuição pura ou 
cumulativa dessa especialidade, e os Ofi ciais de Registro 
que detenham atribuição notarial para lavratura de 
testamentos remeterão ao Colégio Notarial do Brasil – 
Conselho Federal quinzenalmente, por meio da CENSEC, 
relação dos nomes constantes dos testamentos lavrados 
em seus livros e respectivas revogações, bem como dos 
instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, ou 
informação negativa da prática de qualquer desses atos, 
nos seguintes termos: 

I. até o dia 5 de cada mês subsequente, quanto a atos 
praticados na segunda quinzena do mês anterior; 

II. até o dia 20, quanto a atos praticados na primeira 
quinzena do próprio mês. 

§ 1º. Nos meses em que os dias 5 e 20 não forem dias úteis, 
a informação deverá ser enviada no dia útil subsequente. 

§ 2º. Constarão da informação: 

a) nome por extenso do testador, número do documento 
de identidade (RG ou documento equivalente) e CPF; 

b) espécie e data do ato; 

c) livro e folhas em que o ato foi lavrado. 

§ 3º. As informações positivas ou negativas serão 
enviadas, por meio da internet, ao Colégio Notarial do 
Brasil – Conselho Federal, arquivando-se digitalmente o 
comprovante do envio. 

§ 4º. No prazo para envio da informação, os Tabeliães 
de Notas, com atribuição pura ou cumulativa dessa 
especialidade, e os Ofi ciais de Registro que detenham 
atribuição notarial para lavratura de testamentos remeterão 
ao Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, na 
qualidade de operador do CENSEC, para cada ato 
comunicado, o valor previsto na legislação estadual, onde 
houver esta previsão. 

Art. 5º. A informação sobre a existência ou não de 
testamento somente será fornecida pelo CNB/CF nos 
seguintes casos: 

a) mediante requisição judicial ou do Ministério Público, 
gratuitamente; 

b) de pessoa viva, a pedido do próprio testador, mediante 
apresentação da cópia do documento de identidade, 
observado o parágrafo único deste artigo; 

c) de pessoa falecida, a pedido de interessado, mediante 
apresentação da certidão de óbito expedida pelo Registro 
Civil de Pessoas Naturais, observado o parágrafo único 
deste artigo; 

Parágrafo único. O recolhimento de quantia 
correspondente ao fornecimento da informação será 
devido na forma e pelo valor que for previsto na legislação 
da unidade da federação em que tenha ocorrido o óbito, 
se existir tal previsão.

Art. 6º. As informações citadas no art. 5º serão remetidas, 
no prazo de até 48 horas, por documento eletrônico 
assinado digitalmente, com base no padrão ICP-BRASIL, 
pelo Presidente do Conselho Federal do Colégio Notarial 
do Brasil, ou por pessoa por ele designada, sob sua 
responsabilidade. 

Da Central de Escrituras de Separações, Divórcios e 
Inventários – CESDI 

Art. 7º. Os Tabeliães de Notas, com atribuição pura ou 
cumulativa dessa especialidade, e os Ofi ciais de Registro 
que detenham atribuição notarial remeterão ao Colégio 
Notarial do Brasil – Conselho Federal, quinzenalmente, 
por meio da CENSEC, informação sobre a lavratura de 
escrituras decorrentes da Lei nº 11.441/07 contendo os 
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dados abaixo relacionados ou, na hipótese de ausência, 
informação negativa da prática desses atos no período, 
arquivando-se digitalmente o comprovante de remessa, 
nos seguintes termos: 

I. até o dia 5 de cada mês subsequente, aos atos praticados 
na segunda quinzena do mês anterior; 

II. até o dia 20, os atos praticados na primeira quinzena 
do mesmo mês. 

§ 1º. Nos meses em que os dias 5 e 20 não forem dias úteis, 
a informação deverá ser enviada no dia útil subseqüente. 

§ 2º. Constarão da informação: 

a) tipo de escritura; 

b) data da lavratura do ato; 

c) livro e folhas em que o ato foi lavrado; 

d) nome por extenso das partes: separandos, divorciandos, 
“de cujus”, cônjuge supérstite e herdeiros, bem como seus 
respectivos números de documento de identidade (RG ou 
equivalente) e CPF, e do(s) advogado(s) ofi ciante(s). 

§ 3º. As informações positivas ou negativas serão 
enviadas, por meio da internet, ao Colégio Notarial do 
Brasil – Conselho Federal, arquivando-se digitalmente o 
comprovante do envio. 

Art. 8º. Poderá qualquer interessado acessar o sítio 
eletrônico para obter informação sobre a eventual 
existência dos atos referidos no artigo anterior e o sistema 
indicará, em caso positivo, o tipo de escritura, a serventia 
que a lavrou, a data do ato, o respectivo número do livro 
e folhas, os nomes dos separandos, divorciandos, “de 
cujus”, cônjuges supérstites e herdeiros, bem como seus 
respectivos números de documento de identidade (RG ou 
equivalente) e CPF e o(s) advogado(s) assistente(s). 

Da Central de Escrituras e Procurações – CEP 

Art. 9º. Os Tabeliães de Notas, com atribuição pura ou 
cumulativa dessa especialidade, e os Ofi ciais de Registro 
que detenham atribuição notarial remeterão ao Colégio 
Notarial do Brasil – Conselho Federal, quinzenalmente, por 
meio da CENSEC, informações constantes das escrituras 
públicas e procurações públicas ou informação negativa 
da prática destes atos, exceto quanto às escrituras 
de separação, divórcio e inventário (que deverão ser 
informadas à CESDI) e às de testamento (que deverão ser 
informadas ao RCTO), nos seguintes termos: 

I. até o dia 5 do mês subsequente, os atos praticados na 
segunda quinzena do mês anterior; 

II. até o dia 20, os atos praticados na primeira quinzena 
do mesmo mês.  

§ 1º. Nos meses em que os dias 5 e 20 não forem dias úteis, 
a informação deverá ser enviada no dia útil subsequente; 

§ 2º. Constarão da informação: 

a) nomes por extenso das partes; 

b) número do documento de identidade (RG ou 
equivalente); 

c) CPF; 

d) valor do negócio jurídico (quando existente); 

e) número do livro e folhas. 

§ 3º. As informações positivas ou negativas serão 
enviadas, por meio da internet, ao Colégio Notarial do 
Brasil – Conselho Federal, arquivando-se digitalmente o 
comprovante do envio. 

§ 4º. Independentemente da prestação de informações 
à Central de Escrituras e Procurações – CEP, será 
obrigatória a comunicação da lavratura de escritura 
pública de revogação de procuração e de escritura pública 
de rerratifi cação, pelo notário que as lavrar, ao notário 
que houver lavrado a escritura de procuração revogada, 
ou a escritura pública do negócio jurídico objeto da 
rerratifi cação, com a realização das anotações remissivas 
correspondentes, em todas as escrituras, pelo remetente 
e pelo destinatário. 

Art. 10. As informações constantes da CEP poderão ser 
acessadas, diretamente, por meio de certifi cado digital, 
pelos Tabeliães de Notas e Ofi ciais de Registro que 
detenham atribuição notarial e serão disponibilizadas, 
mediante solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e 
outras pessoas indicadas no artigo 19 deste Provimento. 

Da Central Nacional de Sinal Público – CNSIP 

Art. 11. Os Tabeliães de Notas e Ofi ciais de Registro que 
detenham atribuição notarial remeterão ao Colégio Notarial 
do Brasil – Conselho Federal, por meio do CENSEC, cartões 
com seus autógrafos e os dos seus prepostos, autorizados 
a subscrever traslados e certidões, reconhecimentos 
de fi rmas e autenticações de documentos, para fi m de 
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confronto com as assinaturas lançadas nos instrumentos 
que forem apresentados. 

Art. 12. A consulta à CNSIP poderá ser feita gratuitamente 
pelos Tabeliães de Notas e Ofi ciais de Registro que 
detenham atribuição notarial. 

Da Fiscalização da CENSEC 

Art. 13. O Conselho Nacional de Justiça terá acesso à 
CENSEC, para utilização de todos os dados em sua esfera 
de competência, sem qualquer ônus ou despesa. 

Art. 14. A Corregedoria Nacional de Justiça poderá verifi car, 
diretamente pela CENSEC, o cumprimento dos prazos de 
carga das informações previstas neste provimento pelos 
Tabeliães de Notas e Ofi ciais de Registro que detenham 
atribuição notarial. 
Parágrafo Único. O Colégio Notarial do Brasil – Conselho 
Federal deverá informar à Corregedoria Nacional de 
Justiça, mensalmente, os casos de descumprimento 
dos prazos de carga das informações previstas neste 
provimento e indicar as serventias omissas em aviso 
dirigido a todos os usuários do sistema, inclusive nos 
informes específi cos solicitados por particulares e órgãos 
públicos. 

Dos Prazos

Art. 15. A carga das informações à CENSEC quanto aos 
atos notariais já lavrados será realizada regressivamente, 
nos seguintes termos: 

I. em relação à RCTO, desde 1º de janeiro de 2000; 

II. em relação à CESDI, desde 1º de janeiro de 2007; 

III. em relação à CEP, desde 1º de janeiro de 2006. 

Art. 16. As unidades deverão comunicar à CENSEC, de 
imediato, todos os atos lavrados a partir da data do início 
de vigência deste Provimento e, ainda, informar os atos 
lavrados anteriormente, conforme o seguinte cronograma: 

I. Até 120 dias da entrada em vigor deste Provimento, para 
atos lavrados entre 1º de janeiro de 2012 e a data de início 
de vigência deste Provimento; 

II. Até 31 de dezembro de 2013 para os atos lavrados a 
partir de 1º de janeiro de 2011; 

III. Até 31 de junho de 2014 para os atos lavrados a partir 
de 1º de janeiro de 2010; 

IV. Até 31 de dezembro de 2014 para os atos lavrados a 
partir de 1º de janeiro de 2009; 

V. Até 31 de junho de 2015 para os atos lavrados a partir 
de 1º de janeiro de 2008; 

VI. Até 31 de dezembro de 2015 para os atos lavrados a 
partir de 1º de janeiro de 2007; 

VII. Até 31 de junho de 2016 para os atos lavrados a partir 
de 1º de janeiro de 2006. 

VIII. Até 31 de janeiro de 2017, para os testamentos 
anteriores a 1º de janeiro de 2006. 

Parágrafo único. O prazo para carga das informações 
relativas aos atos lavrados antes da vigência deste 
Provimento poderá ser prorrogado pela Corregedoria 
Nacional de Justiça, mediante solicitação de Corregedoria 
Geral da Justiça Estadual fundamentada nas peculiares 
condições das serventias locais. 

Do Acesso à CENSEC 

Art. 17. A Presidência do Conselho Nacional de Justiça 
e a Corregedoria Nacional de Justiça, que detém o poder 
de fi scalização, terão acesso livre, integral e gratuito 
às informações referentes à RCTO, CESDI, CEP e 
CNSIP, independentemente da utilização de certifi cado 
digital, mediante informação do número do processo ou 
procedimento do qual originada a determinação. 

Art. 18. Para transparência e segurança, todos os 
demais acessos às informações constantes da CENSEC 
somente serão feitos após prévia identifi cação, por meio 
de certifi cado digital emitido conforme a Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), devendo o 
sistema manter registros de “log” destes acessos. 

§ 1º. Os Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, 
para o exercício de suas atribuições, terão acesso livre, 
integral e gratuito às informações referentes à RCTO, 
CESDI, CEP e CNSIP, mediante informação do número do 
processo ou procedimento do qual originada a solicitação. 

§ 2º. Os demais órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e os órgãos públicos indicados pela Presidência 
do Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria 
Nacional de Justiça terão acesso livre, integral e gratuito 
às informações referentes à CESDI e CEP, mediante 
informação do número do processo ou procedimento do 
qual originada a solicitação.
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§ 3º. Os Tabeliães de Notas e Ofi ciais de Registro que 
detenham atribuição notarial terão acesso livre, integral 
e gratuito às informações referentes à CESDI, CEP e 
CNSIP, para o exercício de suas atribuições. 

Art. 19. Poderão se habilitar para o acesso às informações 
referentes à CESDI e CEP todos os órgãos do Poder 
Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos 
públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
que delas necessitem para a prestação do serviço público 
de que incumbidos. 

§ 1º. Os órgãos do Poder Judiciário, de qualquer instância, 
se habilitarão diretamente na Central Notarial de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, mediante 
atendimento dos requisitos técnicos pertinentes. 

§ 2º. A habilitação dos órgãos públicos da União, Distrito 
Federal, Estados e Municípios e a dos membros ou 
servidores autorizados pelo Ministério Público será 
solicitada à Presidência do Conselho Nacional de Justiça 
ou à Corregedoria Nacional de Justiça, assim como 
suas alterações, para posterior encaminhamento, por 
esta última, à Central Notarial de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados – CENSEC; 

Das Defi nições Técnicas 

Art. 20. A defi nição de padrões tecnológicos e o 
aprimoramento contínuo da prestação de informações dos 
serviços notariais por meio eletrônico fi carão a cargo do 
Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, sob suas 
expensas, sem nenhum ônus para o Conselho Nacional 
de Justiça ou qualquer outro órgão governamental. 

Art. 21. A CENSEC, sistema de informações homologado 
pelo LEA/ICP-Brasil (Laboratório de Ensaios e Auditorias), 
estará disponível 24 horas por dia, em todos os dias 
da semana, observadas as seguintes peculiaridades e 
características técnicas: 

§1º. Ocorrendo a extinção da CNB-CF, que se apresenta 
como titular dos direitos autorais e de propriedade intelectual 
do sistema, do qual detém o conhecimento tecnológico, o 
código-fonte e o banco de dados, ou a paralisação pela 
citada entidade da prestação do serviço objeto deste 
Provimento, sem substituição por associação ou entidade 
de classe que o assuma em idênticas condições mediante 
autorização do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, será o 
banco de dados, em sua totalidade, transmitido ao CNJ, ou 
a ente ou órgão público que o CNJ indicar, com o código-
fonte e as informações técnicas necessárias para o acesso 

e utilização de todos os seus dados, bem como para a 
continuação de seu funcionamento na forma prevista neste 
Provimento, sem ônus, custos ou despesas para o Poder 
Público e, notadamente, sem qualquer remuneração por 
direitos autorais e de propriedade intelectual, a fi m de que 
a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados 
– CENSEC permaneça em integral funcionamento. 

§2º. O sistema foi desenvolvido em plataforma WEB, com 
sua base de dados em SQL Server, em conformidade com 
a arquitetura e-Ping. 

§3º. O acesso ao sistema, bem como as assinaturas de 
informações ou outros documentos emitidos por meio 
deste, deve ser feito mediante uso de certifi cado digital nos 
padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil), ressalvado o disposto no art. 17. 

Art. 22. O Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, 
ou quem o substituir na forma do parágrafo 1º do artigo 
20 deste Provimento, se obriga a manter sigilo relativo 
à identifi cação dos órgãos públicos e dos respectivos 
servidores que acessarem a Central Notarial de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, ressalvada 
requisição judicial e fi scalização pela Corregedoria 
Nacional de Justiça. 

Art. 23. Será instaurado Pedido de Providências, perante a 
Corregedoria Nacional de Justiça, para acompanhamento 
e fi scalização da implementação do presente Provimento 
e para estudos complementares. 
 
Art. 24. Este Provimento entra em vigor em noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Brasília, 28 de agosto de 2012. 

Ministra ELIANA CALMON
Corregedora Nacional de Justiça

Mais informações no site www.censec.org.br.
Duvídas: censec@notariado.org.br

PROVIMENTO - CNJ Nº18
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INTRANETTIRA-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

O presente parecer decorre de consulta feita pelo 
SINOREG – SINDICATO DOS NOTÁRIOS E 
REGISTRADORES DO ESPÍRITO SANTO em 
razão de dúvida apresentada por um de seus 

associados, cujos termos são os seguintes, in verbis:

“Consulto ao SINOREG-ES o seguinte:
Possibilidade de lavrar escritura de compra e venda 
de uma área rural destinada a transferência ao imóvel 
vizinho, mas de tamanho inferior à fração mínima de 
parcelamento.”

À questão responde-se nos termos a seguir expostos.

A fração mínima de parcelamento é a menor dimensão que 
um imóvel rural poderá ter, salvo situações excepcionais 
previstas em lei.

Essa regra foi inicialmente prevista no artigo 65 da Lei nº 
4.504/64 (Estatuto da Terra):

Art. 65 - O imóvel rural não é divisível em áreas 
de dimensão inferior à constitutiva do módulo de 
propriedade rural.
§1º - Em caso de sucessão «causa mortis» e nas 
partilhas judiciais ou amigáveis, não se poderão 
dividir imóveis em áreas inferiores às da dimensão do 
módulo de propriedade rural.

Posteriormente foi publicada a Lei nº 5.868/72, que criou 
o Sistema Nacional de Cadastro Rural, que manteve 
essa mesma regra, aprimorando-a nos seguintes termos:

Art. 8º - Para fi ns de transmissão, a qualquer título, 
na forma do Art. 65 da Lei número 4.504, de 30 de 
novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá 
ser desmembrado ou dividido em área de tamanho 
inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da 
fração mínima de parcelamento fi xado no § 1º deste 
artigo, prevalecendo a de menor área.

De acordo com o § 3º do art. 8º acima citado, os 
parcelamentos efetuados com infração às regras da 
fração mínima de parcelamento serão nulos e inefi cazes, 
não podendo ser lavrada a escritura nem efetuado o 
registro em desconformidade com a lei:

§ 3o São considerados nulos e de nenhum efeito 

quaisquer atos que infrinjam o disposto neste artigo 
não podendo os serviços notariais lavrar escrituras 
dessas áreas, nem ser tais atos registrados nos 
Registros de Imóveis, sob pena de responsabilidade 
administrativa, civil e criminal de seus titulares ou 
prepostos. (Redação dada pela Lei nº 10.267, de 
28.8.2001)

Entretanto, a legislação prevê algumas exceções à 
vedação de parcelamento abaixo da fração mínima 
de parcelamento, sendo o caso objeto desta consulta 
a hipótese mais comum. Essa exceção à regra está 
prevista no § 4º do citado art. 8º da Lei 5.868/72:

§ 4º - O disposto neste artigo não se aplica aos 
casos em que a alienação da área se destine 
comprovadamente a sua anexação ao prédio 
rústico, confrontante, desde que o imóvel do 
qual se desmembre permaneça com área igual ou 
superior à fração mínima do parcelamento. 

Corroborando o disposto nas mencionadas legislações, 
dispõe o Código de Normas da E. Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Espírito Santo: 

Art. 665. O tabelião não poderá, no caso de 
desmembramento, sob pena de responsabilidade, 
lavrar escrituras de parte de imóvel rural, se a área 
desmembrada e a remanescente não forem iguais 
ou superiores à fração mínima de parcelamento, 
impressa no certifi cado de cadastro correspondente.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se 
aplica aos casos em que a alienação se destine, 
comprovadamente, à anexação a outro imóvel rural 
confi nante e desde que a área remanescente seja 
igual ou superior à fração mínima de parcelamento.

Por fi m, quadra destacar que o art. 2º do Decreto nº 
62.504/68 traz outras exceções que mitigam a regra da 
fração mínima de parcelamento.

Diante do exposto, conclui-se que, a rigor, não se pode 
dividir imóvel rural com dimensão inferior à fração mínima 
de parcelamento para a respectiva localidade. Todavia, 
constitui exceção a “transferência de área ao imóvel 
vizinho”, que não resulte em imóvel com dimensão abaixo 
da fração mínima de parcelamento. 

ESCRITURA DE COMPRA E 
VENDA DE UMA ÁREA RURAL
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ARTIGO

Cumpre-me, nesta oportunidade, a tarefa de trazer 
ao exigente leitor desta coluna um tema que 
tem dado ensejo ao surgimento de importantes 
problemas no relacionamento entre notários 

e registradores e as pessoas jurídicas, usuárias de seus 
respectivos serviços.

O impasse, na realidade, acaba irradiando efeitos sobre 
três obrigações tributárias, a saber: (i) IRRF – Imposto de 
Renda Retido na Fonte; (ii) Contribuições Previdenciárias 
devidas ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social; e (iii) 
ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Fiquemos, nesta ocasião, com o que se refere, 
especifi camente, ao Imposto de Renda.

Com efeito, em respeito à legislação vigente, as pessoas 
jurídicas quando pagam rendimentos a pessoas físicas ou a 
outras pessoas jurídicas, estão obrigadas à retenção do IR 
nos termos do art. 628 do RIR (Regulamento do Imposto de 
Renda), aprovado pelo Decreto nº 3.000/99, verbis:.

RIR/99 - Art. 628.  Estão sujeitos à incidência do 
imposto na fonte, calculado na forma do art. 620, os 
rendimentos do trabalho não-assalariado, pagos por 
pessoas jurídicas, inclusive por cooperativas e pessoas 
jurídicas de direito público, a pessoas físicas (Original 
sem destaques).

Destarte, não fosse a existência de regra excepcional e as 
pessoas jurídicas, ao tomarem serviços dos notários e dos 
registradores públicos, haveriam de reter na fonte o imposto 
devido pelos prestadores dos serviços.

Mas há norma a indicar conduta diversa da preconizada pelo 
fragmento supramencionado e, por oportuno, reproduzido.

Trata-se do disposto no art. 21 da IN-SRF nº 15/2001, 
previsão que estabelece a incidência do Imposto de Renda 
da Pessoa Física – IRPF –, por meio do Recolhimento 
Mensal Obrigatório (Carnê-Leão), sobre os emolumentos 
devidos pela prática de atos notariais e de registro sendo o 
tomador pessoa física ou jurídica.

O leitor pode conferir, a seguir, a íntegra do dispositivo que 
fundamenta o aqui exposto:

IN-SRF nº 15/2001 - Art. 21. Está sujeita ao pagamento 

mensal do imposto a pessoa física que recebe: (...) 
III - emolumentos e custas dos serventuários da 
Justiça, como tabeliães, notários e ofi ciais públicos, 
independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física 
ou jurídica, exceto quando remunerados exclusivamente 
pelos cofres públicos (Original sem destaques)

Logo, estão sujeitos à incidência do imposto na fonte 
os rendimentos do trabalho não assalariado, pagos por 
pessoas jurídicas a pessoas físicas, exceto os emolumentos 
notariais e de registro que são tributados por meio das 
regras do Carnê-Leão (Recolhimento Mensal Obrigatório, 
art. 106 do RIR/99).

Corrobora o até aqui sustentado a manifestação ofi cial da 
Superintendência Regional da Receita Federal, 8ª Região 
Fiscal (Estado de São Paulo), no Processo de Consulta nº 
219/10, cuja ementa vale transcrever:

PROFISSIONAL AUTÔNOMO. LIVRO CAIXA. 
DEDUÇÕES. O contribuinte que perceber rendimentos 
do trabalho não assalariado poderá escriturar o livro 
Caixa para deduzir, da receita decorrente do exercício 
da respectiva atividade, as despesas de custeio pagas, 
necessárias à percepção da receita e à manutenção 
da fonte produtora, independentemente se a prestação 
de serviços foi feita para pessoas físicas ou jurídicas. 
Dispositivos Legais: arts. 75, 76 e 150, §2°, I, do Decreto 
n° 3.000, de 26.03.1999, republicado em 17.06.1999. 
(Superintendência Regional da Receita Federal, 8ª 
Região Fiscal, Processo de Consulta nº 219/10) (Original 
sem destaques)

Assim sendo, os notários e registradores brasileiros, com 
base na fundamentação acima apresentada, devem resistir 
às tentativas de retenção, por usuários Pessoas Jurídicas, 
do IR devido pela prática dos atos de seus respectivos 
ofícios. 

Conclusivamente, não incide a regra da substituição 
tributária (retenção) nos casos aqui em exame. Todos 
os rendimentos recebidos por notários e registradores 
(emolumentos) serão tributados pela sistemática do 
Carnê-Leão e o valor mensal apurado do imposto deverá 
ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais (DARF), com o número de inscrição do 
contribuinte no Cadastro da Pessoa Física (CPF) e sob o 
Código de Receita 0190.

A tributação dos rendimentos pagos por Pessoas Jurídicas a 
Notários e Registradores

IRPF – Livro Caixa

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.
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INTRANET

N a última sexta-feira, dia 31/08/2012, 
o Sindicato dos Notários e 
Registradores do Estado do Espírito 
Santo (Sinoreg/ES), esteve presente 

no seminário de apresentação da intranet a 
ser utilizada pelos cartorários para o envio e 
recebimento de comunicações.

Esse envio e recebimento de comunicações 
passaram a ser obrigatório a partir desta 
segunda-feira (03/09/2012), após o que 
foi disciplinado no Provimento 18/2012 da  
Corregedoria Geral da Justiça.

Quem presidiu a ocasião foi o corregedor geral 
de Justiça, desembargador Carlos Henrique 
Rios do Amaral. O seminário “Comunicação 
Eletrônica Obrigatória nos Serviços do 
Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN) – 
Provimento nº 18/2012”, aconteceu no Salão 
Pleno do Tribunal de Justiça, na Enseada do Suá, em 
Vitória.

O desembargador lembrou que a obrigatoriedade das 
comunicações eletrônicas entre os cartórios capixabas, 
e desses com outros estados brasileiros que adota o 
mesmo sistema, coloca o registro civil do Espírito Santo 
em um caminha necessário e sem volta: o caminho da 
informatização e da adequação as necessidade dos 
tempos atuais.

Logo depois do desembargador, foi a vez do presidente 
da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais 
do Estado de São Paulo (Arpen-SP), Ademar Custódio, 
que lembrou a experiência paulista de vanguarda no 
assunto e saudou o presidente do Sinoreg-ES, Jeferson 
Miranda, por ter batalhado em trazer essas experiência 
para os cartórios do Espírito Santo.

A secretária da Arpen-RJ Raquel Vieira Abraão Rezende 
também falou de como o relacionamento entre os 
cartório cariocas melhorou após a chegada do mesmo 
sistema no estado carioca. “Não é mais razoável ficar 
esperando 30 ou 40 dias para receber um comunicado. 
Com esse sistema, temos a certeza de que receberemos 
as informações, com isso, o futuro do registro civil está 
dando um novo passo”. E finalizou: “será um imenso 
prazer trocar essas comunicações com os colegas 

capixabas a partir de agora”.

O juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de 
janeiro (CGJ-RJ), Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes 
argumentou que as melhorias com a obrigatoriedade do 
sistema nos cartórios capixabas trarão uma economia 
de tempo, dinheiro e de material humano.

O presidente do Sinoreg-ES, Jeferson Miranda disse 
que agora entra de forma efetiva na prática um sonho 
de quase uma década e que os cartórios capixabas e 
os cidadãos só têm a ganhar com a troca eletrônica de 
informações. “Desde 2004 temos esse sonho. Agora é 
uma realidade. Estaremos de fato conectados e prontos 
em direção ao futuro do registro natural de pessoas 
civis. É uma vitória da cidadania”, comemorou.

Homenagens

A tarde do dia 31 de agosto de 2012 também foi de 
muitas homenagens. Em uma das mais curiosas, os 
dirigentes da Arpen-SP entregaram ao o corregedor geral 
de Justiça, desembargador Carlos Henrique Rios do 
Amaral, sua certidão de nascimento. O desembargador 
fez questão de salientar que quem lavrou sua certidão foi 
o avô do presidente do Sinoreg-ES, Jeferson Miranda.

Fonte: Wcomunicação - João Guerra

Seminário Comunicação Eletrônica Obrigatória 
nos Serviços do Registro Civil de Pessoas Naturais 
(RCPN) – Provimento nº 18/2012 foi um sucesso

Fotos: Assessoria do TJ-ES
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COLUNA  do Sr. Hugo

 O Direito das Famílias foi a área jurídica 
que mais reflexos sofreu após a 
Constituição Federal de 1988. E, dentro 
dessa área, a mudança maior foi no que 

tange a filiação. 

Antes da Constituição Federal de 1988 só eram 
considerados filhos àqueles gerados dentro de uma 
relação matrimonial, chamados, também, de filhos 
legítimos. E todos os que fossem originados fora 
do casamento eram considerados filhos ilegítimos, 
e não possuíam os mesmos direitos que os filhos 
legítimos. 

Dentro dessa denominação “filhos ilegítimos”, 
estavam incluídos, além dos filhos extramatrimoniais, 
os adotivos e socioafetivos, sendo este último a 
relação entre pais e filhos que se pauta, única e 
exclusivamente, no afeto. 

Após a Constituição Federal de 1988, todo e 
qualquer tratamento diferenciado que existia entre 
os filhos passou a não mais existir devido aos 
princípios da dignidade humana, solidariedade e 
igualdade entre os filhos. 

Desta feita lecionam de Cristiano Chaves de Farias 
e Nelson Rosenvald1: 

Eu, Hugo Antonio Ronconi, 1º tesou-reiro e diretor admi-nistrativo, retorno ao pleno exercício de minhas funções no sindicato, após cirurgia de pleno 
êxito, procurando sempre desem-
penhar com eficiência todos os 
atos necessários ao bom funciona-
mento de nossa entidade.  

Segue artigo de autoria de 
minha neta Lívia, publicado 
na revista da Arpen-SP Nº124 
- Junho - 2012

O RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA EM DETRIMENTO DA 
PATERNIDADE BIOLÓGICA

O RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA EM DETRIMENTO DA 
PATERNIDADE BIOLÓGICA

A liberdade de cada pessoa de efetivar a filiação 
pode ser realizada através de mecanismos 
biológicos (através de relacionamentos sexuais, 
estáveis ou não), da adoção (por decisão judicial), 
da fertilização medicamente assistida ou por meio 
do estabelecimento afetivo puro e simples da 
condição paternofilial. 

Seja qual for o método escolhido, não haverá 
qualquer efeito diferenciado para o tratamento 
jurídico (pessoal e patrimonial) do filho.          
                                      
Percebe-se, dessa forma, que o legislador se 
preocupou além da simples verdade biológica. 
Acompanhando o pensamento de Thiago Felipe 
Vargas Simões2, é impossível não perceber que as 
novas famílias estão surgindo com base no afeto 
que é adquirido pela convivência entre pessoas. 

Assim, a paternidade hoje vai muito além dos laços 
sanguíneos, pois requer, antes de tudo, os laços 
afetivos entre pai e filho, resguardando a dignidade 
da pessoa humana e o melhor interesse do menor. 
Quando um pai cria uma criança como se filho 
fosse, ou então, além de criar, registra como seu 
filho, resta demonstrada a verdadeira relação entre 
pai e filho. 

Maria Berenice Dias3 expõe que: 
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LÍVIA RONCONI COSTA
Assessora Jurídica do Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo (TJ-ES), Bacharel em Direito pela Universidade 
de Vila Velha/ES – UVV, Pós-graduanda em Direito 
das Famílias e das Sucessões pela Rede de Ensino 
LFG, Membro do IBDFAM – Instituto Brasileiro de 
Direito de Família, Autora e co-autora de artigos 
jurídicos - www.dasfamilias.com - 
Twitter: @liviaronconi

A filiação socioafetiva corresponde à verdade 
aparente e decorre do direito 
de filiação. A necessidade de 
manter a estabilidade da família, 
que cumpre a sua função 
social, faz com que se atribua 
um papel secundário à verdade 
biológica. Revela a constância 
social da relação entre pais 
e filhos, caracterizando uma 
paternidade que existe não 
pelo simples fato biológico ou 
por força de presunção legal, mas em decorrência 
de uma convivência afetiva. 

A partir das lições supra, fica claro que a verdade 
biológica está em segundo plano. Devendo o 
aplicador da lei, portanto, quando houver uma 
disputa judicial entre um pai socioafetivo e um pai 
biológico, antes de levar em consideração o DNA, 
analisar detalhadamente cada caso para saber se 
dentro daquela relação existe o afeto, preservando, 
assim, o melhor interesse da criança. 

Nessa toada, a posse de estado de filho, que é 
a aparência de ser filho, é a melhor noção para 
ser adotada quando da resolução de um conflito, 
respeitando, dessa maneira, os princípios trazidos 
pela Constituição Federal de 1988, bem como o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, aos quais 
prevalecem a verdade socioafetiva. 

Ainda que prevaleça a socioafetividade, e desde que 
seja o melhor interesse do menor, é incontroverso 
o direito do pai biológico em visitar a criança, para 
que todos, assim, possam usufruir da família de 
forma harmônica, conforme estabelece o Estatuto 
da Criança e do Adolescente.   
                                    
Vale ressaltar que o direito de conviver com os pais 
está disposto no artigo 19 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e tal convivência trará reflexos 
no futuro, fazendo parte de sua  dignidade como 
pessoa, inclusive. No entanto, a guarda deve ser 

fixada sem que traga conflito à criança, devendo, 
para tanto, ser estipulado os dias para visita. 

Diante de todo exposto, percebe-
se uma grande mudança a 
partir da Constituição Federal 
de 1988, principalmente no 
que tange a paternidade/
filiação socioafetiva, já que 
agora não mais existe distinção 
entre os filhos. E, mais do 
que isso, agora a verdade 
biológica não é mais essencial 

para o reconhecimento da paternidade, devendo-
se observar os laços socioafetivos presentes na 
relação. 

O que se deve analisar para resolução de qualquer 
conflito judicial é o interesse e bem estar da criança, 
mantendo-a sempre em convívio com sua família 
para o seu melhor desenvolvimento. 
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"Assim, a paternidade hoje vai 
muito além dos laços sanguíne-
os, pois requer, antes de tudo, 

os laços afetivos entre pai e 
fi lho, resguardando a dignidade 
da pessoa humana e o melhor 

interesse do menor"
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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
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