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EDITORIAL

3

Jeferson Miranda
Presidente do Sinoreg-ES

Após muito tempo de estudos para 
enfrentamento do caminho sem volta da 
modernização do fl uxo de informações, 
aprimoramento e  qualifi cação do registro 

civil das pessoas naturais, mais um passo foi dado, 
com o pedido à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 
do Estad o do Espírito Santo para criação da CENTRAL 
eletrônica de interdições e tutelas,  que altera o art. 
649 do Código de Normas.

Urge racionalizar a tramitação de dados a cargo 
dos Ofi ciais de Registro Civil das Pessoas Naturais, 
considerando inclusive  que para a realização de 
inventário, partilha, separação consensual e divórcio 
consensual por via administrativa se requer agentes 
capazes (Lei Federal 11.441/2007).

Nessa perspectiva, o eminente Desembargador 
Corregedor Carlos Henrique Rios do Amaral, em 
seu pronunciamento no seminário de lançamento 
da Central de Comunicação Eletrônica, já em 
pleno funcionamento e êxito, publicado na Revista 
Sinoreg/ES nº 41, enfatizou a necessidade de 
normatização da CENTRAL DE INTERDIÇÕES, ciente 
da inevitável modernização do sistema, hoje obsoleto, 
que é o pedido e busca da certidão diretamente no 
balcão do cartório. 

A Central de Interdições e Tutelas deverá ser 
constituída por um único Sistema de Banco de 
Dados Eletrônico, alimentado com os registros das 
interdições e demais atos pertinentes  assentados nas 
Unidades de Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Espírito Santo que tenham o Livro “E”, a 
ser desenvolvida, mantida e operada gratuitamente 
pelo SINOREG-ES, sem qualquer ônus para o TJES/
CGJES. Tendo-se como objetivo interligar os registros 
civis das pessoas naturais permitindo o intercâmbio 
e tráfego gratuito de informações e dados em todo o 
Estado.

Tal sistema será integrado por todos os RCPNs do 
Estado do Espírito Santo que tenham o Livro “E”. O 
acesso será feito através do certifi cado digital ICP-

Brasil do ofi cial, que terá acesso livre e gratuito para 
prestar as informações diariamente à Central com o 
objetivo de efetuar a carga das interdições registradas 
e manter permanentemente atualizado o acervo.

O pagamento das certidões solicitadas na forma do 
regimento de custas e emolumentos será o mesmo, 
conforme hoje previsto no Código de Normas, 
aplicando-se a tabela 03 e  deverá ser efetuado através 
de conta especifi ca gerenciada pelo Sinoreg-ES, que 
por sua vez,  tem a responsabilidade de efetuar os 
respectivos repasses aos registradores civis, através 
de rotina mensal a ser implementada.

Desta forma,  a emissão de certidão negativa ou 
positiva, com o selo digital e assinatura digital  do Ofi cial 
competente, vinculada à circunscrição do domicílio do 
alienante do imóvel, deverá ser precedida de consulta 
à Central e disponibilizada ao requerente no prazo 
máximo de cinco (05) dias, em formato eletrônico, 
sendo também facultado o pedido da certidão 
diretamente no balcão da Serventia de Registro 
Civil,  após consulta à Central e ao  acervo próprio 
da Serventia. Nesse caso, será emitida a respectiva 
certidão, que necessariamente não precisará ser 
através do sistema da Central.

Portanto, uma nova era se inicia, com a possibilidade 
de requerimento de certidões sem o desgastante 
deslocamento às serventias, mantendo-se, porém, o 
sistema já vigente, facultando aos interessados, como 
dito, ir pessoalmente ao cartório de seu interesse ou 
por meio da Central de Interdição. 

Vamos em frente.

CentraL DE INTERDIÇÕES
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Antonio Herance Filho
Advogado, professor de Direito Tributário em cursos de pós-graduação, 

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

Doi - Declaração sobre Operações 
Imobiliárias Alienação Fiduciária de Bem Imóvel

A Lei nº 9.514/97 criou o instituto da propriedade 
fi duciária, fazendo crescer, assim, o rol 
dos Direitos Reais de Garantia, até então 
formado pelo Penhor, pela Anticrese e pela 

Hipoteca.
A propriedade fi duciária é resolúvel e a condição 

resolutiva é o pagamento. No dizer de Narciso Orlandi 
Neto, Desembargador aposentado do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, conforme estudo 
publicado sobre a Alienação Fiduciária, ‘’...na hipótese 
de inadimplemento, o fi duciário requer ao ofi cial do 
registro de imóveis que notifi que o fi duciante - o 
devedor - para pagar a dívida. Se ele não purgar a mora 
no prazo - ele é notifi cado por títulos e documentos, ou 
por edital -, o credor requer o registro da propriedade 
defi nitiva em seu nome, apresentando a guia de 
recolhimento do imposto de transmissão. Com isso, a 
propriedade fi duciária transforma-se em propriedade 
plena.’’ (Alienação  fi duciária de bens imóveis – breve 
ensaio. In Boletim do Irib 246, nov.1997).

É exatamente nesse momento, quando do registro 
em nome do credor, que se dá a transmissão do bem 
pela consolidação da propriedade plena em nome do 
fi duciário, cuja ocorrência deve ser comunicada ao 
Fisco. Antes, enquanto o negócio jurídico existir como 
forma de garantia, tanto quanto na hipoteca, não há 
falar-se em DOI, até porque a propriedade plena pode 
não ser transmitida ao credor se cumprido o contrato 
por parte do fi duciante.

Leciona Maria Helena Diniz que ‘’...é direito do 
fi duciante, assim que pagar sua dívida, haver a 
restituição simbólica do bem dado em garantia.’’ (Curso 
de Direito Civil Brasileiro - Direito das Coisas - pág. 512 
- 17ª Edição - 2002).

Ocorre a restituição simbólica porque o registro 
defi nitivo em nome do credor (fi duciário) somente 
poderá ser efetuado em decorrência do inadimplemento 
do devedor (fi duciante), caso em que, para os fi ns da 
DOI, terá ocorrido o fato gerador da obrigação. 

Por sua vez, o Dr. José de Mello Junqueira, 
Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, Professor Titular de Direito Civil da 

Faculdade de Direito de Sorocaba e assessor jurídico 
da Associação dos Registradores de Imóveis de São 
Paulo - ARISP, ensina que ‘’o credor fi duciário adquire 
do devedor fi duciante uma propriedade resolúvel, 
denominada pelo próprio legislador de fi duciária, que 
se caracteriza pela limitação temporal do domínio do 
devedor, posto que, satisfeita a dívida, o bem volta ao 
domínio do devedor, automaticamente, com efeitos ‘’ex 
tunc’’, retroativo, com a restituição ao statu quo ante, 
reingressando a coisa no patrimônio do fi duciante.’’ 
(Alienação Fiduciária de Coisa Imóvel. Arisp, 1998, p. 
16). 

A venda e compra, contudo, operação da qual o 
fi duciante fi gura como adquirente, deve ser comunicada 
normalmente à Receita Federal.

Assim, nas escrituras de venda e compra com 
alienação fi duciária, o notário, na lavratura, e o ofi cial, no 
registro, comunicam a transmissão onerosa do imóvel, 
em que o devedor é o adquirente, mas se abstêm de 
comunicar a operação de que trata a Lei nº 9.514/97. 

Com efeito, no caso de inadimplemento do devedor 
(fi duciante), obedecida a sistemática legal, o registro 
defi nitivo será feito em nome do credor (fi duciário), do 
que decorrerá a necessidade de nova comunicação 
ao Fisco, porque desta feita o credor, por receber o 
bem por consolidação da propriedade plena em seu 
nome, passa à condição, na DOI, de adquirente e, por 
consequência, o devedor inadimplente, agora, fi gura 
como alienante na operação.

Portanto, na consolidação da propriedade plena em 
nome do fi duciário, circunstância decorrente do ato de 
registro, fi ca sujeito o ofi cial registrador competente ao 
envio da DOI. 

Ressalta-se, por importante, que a DOI foi instituída 
com o escopo de fornecer informações ao Fisco 
Federal acerca das operações que se sujeitam ao IR 
sobre Ganhos de Capital, por isso convém notar que 
entre a data de aquisição e a eventual consolidação 
da propriedade plena em nome do credor o imóvel 
fi gurará na Declaração de Bens do devedor (fi duciante), 
e assim permanecerá se o contrato for resolvido pelo 
pagamento.

ARTIGO
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Lembretes importantes!
Hugo antônio ronconi

Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

COLUNA  do Sr. Hugo

CONSIDERANDO haver decidido o Plenário do 
Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento 
de Controle Administrativo nº0003710-
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 pobres”;

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

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

Brasília, 29 de agosto de 2012.

MINISTRA ELIANA CALMON
Corregedora Nacional de Justiça

Publicado no Diário da Justiça do CNJ do dia 
30/08/2012.

PROVIMENTO N.º 19

RESPASSES DE ATOS GRATUITOS

O eminente Desembargador Corregedor Geral da 
Justiça assinou em 23/02/2012 o OFÍCIO CIRCULAR 
Nº 14/2012 visando sanar as difi culdades dos cartórios 
em receberem os repasses dos ATOS GRATUITOS 
praticados, quando omisso nas decisões o deferimento 
ou não da gratuidade, vejamos:

"Art.1º DETERMINAR aos MM Juízes de Direito 
que ao prolatarem suas sentenças especifi quem 
claramente que a parte esta assistida pelo benefício da 
Assistência Judiciária Gratuita, bem como fazer constar 

tal gratuidade nos mandados de averbação."
Também se manifestou o Conselho Nacional de 

Justiça estabelecendo no artigo 9º, do Provimento Nº 
16: “Haverá observância, no que couber, das normas 
legais referentes à gratuidade de atos”.

Segundo nosso entendimento, a gratuidade não 
benefi cia toda população, mas tão somente àquelas 
pessoas reconhecidamente pobres, devendo constar 
nos atos recebidos pelos cartórios de registro civil 
a gratuidade concedida, evitando assim que haja o 
serviço prestado, sem o devido repasse a que fazem 
jus.
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COLUNA  do Sr. Hugo

Depois de um ano de muito trabalho e dedicação, che-
gou a hora de nos reunirmos para dividir as espectativas 

e comemorar mais uma etapa vencida.
Faça sua inscrição!

Mais Informações: www.sinoreg-es.org.br ou 
pelo telefone (27) 3314-5111.

Local: Sesc- Guarapari
Data: 01/12/2012
Hora: 09:00 às 17:00

VALORES DE SEGUNDAS VIAS 

Casamento, nascimento e óbito.
Temos recebido reclamações quanto à cobrança 

de emolumentos para as segundas vias. Vale aqui 
ressaltar que o sindicato, apesar de oferecer todas 
as informações necessárias ao fiel cumprimento da 
legislação, não tem competência para determinar aos 
notários e registradores como proceder às cobranças, 
não sendo nossas opiniões vinculativas.

A Lei 4.847/93, alterada pela Lei 6.670/01, fixou os 
valores a serem cobrados pelos delegatários, tendo 
a Lei Federal 6.015/73 especificado os prazos de 
atendimento, conforme leitura dos artigos 19 e 20, os 
quais determinam prazo de 05 (cinco) dias, não podendo 
ser retardado, sem prejuízo da faculdade prevista no 
parágrafo 2º do artigo 47 da mesma lei.

O valor atual de uma segunda via, em breve 
relatório, é de R$11,75 (onze reais e setenta e cinco 
centavos), somado ao processamento de dados, de 
R$ 4,06 (quatro reais e seis centavos), totalizando R$ 
15,81 (quinze reais e oitenta e um centavos), além 
de buscas, no valor de R$1,57 (um real e cinquenta e 
sete centavos) por período de 03 (três) anos ou fração. 
Quando a parte interessada oferecer informações 
suficientes, a exemplo do ano do fato ocorrido, número 

do termo, livro, folhas, data do registro, só poderá haver 
cobrança de uma busca.

Quando solicitadas nos termos do parágrafo 2º, do 
artigo 47, da Lei 6.015/73 poderá ser utilizada a tabela 
3, da Lei 4.847/93, no que se refere às diligências, 
quando for o caso, além das despesas do correio.

AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS

A Lei 4.847/93, alterada pela Lei 6.670/01, determina 
na tabela 7 – II – A – Autenticação ou conferência de 
processo de fotocopiação químico ou eletrônico, por 
face de documento, até R$1,96 (um real e noventa e 
seis centavos), além de FUNEPJ e FADESPES.

Observa-se que o artigo 600, item V, do Código de 
Normas do Estado do Espírito Santo estabelece que 
serão aplicados 02 (dois) selos de fiscalização pela 
autenticação de documentos de identidade, titulo de 
eleitor, cartão de identificação do contribuinte ou outros 
assemelhados, quando forem compostos de frente e 
verso.

Importante se atentar que a atual cédula de identidade 
possui um código de barras com seu respectivo número, 
no verso do cédula, sendo, pois, necessária a cópia e 
autenticação de ambos os lados.
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN

DEMONSTRATIVO – MÊS DE OUTUBRO 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 SETEMBRO/2012, aprovando o ressarcimento dos Atos 
Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 569.294,98

Saldo em caixa mês anterior 1.296.434,96

Resgate aplicação CDB em 31/10/2012 - Ressarcimento despesas Registro Civil 7.250,88

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 1.872.980,82

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 333.546,93

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 20.164,47

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 271,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.385,90

4.1 - 2% referente depósito entre 20/09 a 30/09 102,10

5 - Repasse à AMAGES 11.377,90

5.1 - 2% referente depósito entre 20/09 a 30/09 102,10

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 010/2012 3.835,88

SALDO LÍQUIDO 1.492.194,54

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 56.929,50

C.a - 10% referente depósito entre 20/09 a 30/09 510,50

SALDO 1.434.754,54

Recebimentos entre 19/10 a 31/10 9.113,52

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.443.868,06

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 57.440,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais) em aplicação CDB 
na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de novembro de 2012 .

 Hugo Antônio Ronconi          Jeferson Miranda
            1º Tesoureiro                   Presidente

FARPEN Prestação de contas
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O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, 
Ministro Francisco Falcão, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais;

Considerando que em revisão de inspeção 
realizada no Estado do Pará foi constatada, em 
delegação de Registro de Imóveis, a prática de 
abertura de nova matrícula para imóvel tendo 
por base, apenas, certidão de registro anterior 
expedida pela mesma unidade do serviço 
extrajudicial, sem a conferência da existência e do 
teor do correspondente registro em livro próprio;

Considerando que igual prática, caracterizadora 
de vício na prestação do serviço, também 
foi constada em unidade distinta do serviço 
extrajudicial de Registro de Imóveis, no Estado 
do Piauí;

Considerando a verificação, nas inspeções 
realizadas, de que essa prática irregular é, em 
geral, adotada quando o livro em que supostamente 
contido o registro objeto da certidão anteriormente 
expedida não mais permite manuseio em razão 
de deterioração ou eventual extravio, ou quando 
o título protocolado para registro é devolvido ao 
apresentante com anotação de que praticado 
o ato registrário embora sem ter efetivamente 
ocorrido o seu correspondente lançamento na 
matrícula respectiva;

Considerando a necessidade de correta 
observação das normas atinentes à prestação 
do serviço extrajudicial de registro de imóveis, 
para que atenda sua finalidade de proporcionar 
segurança jurídica;

Considerando a necessidade de se promover a 
restauração dos livros extraviados ou danificados 
de forma a impedir seu manuseio e uso, para 
a correta prestação do serviço extrajudicial de 
notas e de registro;

 PROVIMENTO Nº 23
R E S O L V E;

Art. 1º. O extravio, ou danificação que impeça a 
leitura e o uso, no todo ou em parte, de qualquer 
livro do serviço extrajudicial de notas e de registro 
deverá ser imediatamente comunicado ao Juiz 
Corregedor, assim considerado aquele definido 
na órbita estadual e do Distrito Federal como 
competente para a fiscalização judiciária dos atos 
notariais e de registro, e à Corregedoria Geral da 
Justiça.

Art. 2º. É vedada a abertura de nova matrícula 
para imóvel tendo como base apenas certidão de 
matrícula, de transcrição, ou de inscrição expedida 
pela mesma unidade do serviço extrajudicial de 
registro de imóveis em que a nova matrícula será 
aberta, sem que se promova a prévia conferência 
da existência e do inteiro teor da precedente 
matrícula, transcrição ou inscrição contida no 
livro próprio.

Parágrafo único. Em se tratando de registro 
anterior de imóvel efetuado em outra 
circunscrição, aplicar-se-á para a abertura de 
matrícula o disposto nos artigos 229 e 230 da Lei 
nº 6.015/1973, com arquivamento da respectiva 
certidão atualizada daquele registro.

Art. 3º. É vedada a abertura pelo Oficial de 
Registro de Imóveis, no Livro nº 2 - Registro 
Geral, de matrículas para imóveis distintos com 
uso do mesmo número de ordem, ainda que 
seguido da aposição de letra do alfabeto (ex. 
matrícula 1, matrícula 1-A, matrícula 1-B etc). É 
vedada a prática no Livro nº 3 - Registro Auxiliar, 
do Serviço de Registro de Imóveis, de ato que 
não lhe for atribuído por lei.

Parágrafo único. O Oficial de Registro de Imóveis 
que mantiver em sua serventia matrículas para 
imóveis com o mesmo número de ordem, ainda 
que seguido da aposição de letra do alfabeto, 

PROVIMENTO
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deverá comunicar o fato à Corregedoria Geral da 
Justiça, com identificação expressa de cada uma 
dessas matrículas e do imóvel a que se refere, 
para a adoção das providências cabíveis.

Art. 4º. É vedada a expedição de nova certidão 
de inteiro teor ou de parte de registro de imóvel 
(transcrição, inscrição, matrícula e averbação) 
tendo como única fonte de consulta anterior 
certidão expedida por unidade do serviço 
extrajudicial.

Art. 5º. Sendo impossível a verificação da 
correspondência entre o teor da certidão já 
expedida e a respectiva matrícula, transcrição 
ou inscrição mediante consulta do livro em que 
contido o ato de que essa certidão foi extraída, por 
encontrar-se o livro (encadernado ou escriturado 
por meio de fichas), no todo ou em parte, 
extraviado ou deteriorado de forma a impedir sua 
leitura, deverá o Oficial da unidade do Registro 
de Imóveis em que expedida a certidão, para a 
realização de novos registros e averbações e 
para a expedição de novas certidões, promover 
a prévia restauração da matrícula, transcrição 
ou inscrição mediante autorização do Juiz 
Corregedor competente.

Art. 6º. A autorização para restauração de livro 
do serviço extrajudicial de notas e de registro, 
extraviado ou danificado, deverá ser solicitada, ao 
Juiz Corregedor a que se refere o artigo 1º deste 
Provimento, pelo Oficial de Registro ou Tabelião 
competente para a restauração, e poderá ser 
requerida pelos demais interessados.

Para único. A restauração poderá ter por objeto o 
todo ou parte do livro que se encontrar extraviado 
ou deteriorado, ou registro ou ato notarial 
específico.

Art. 7º. Uma vez autorizada pelo Juiz Corregedor 
competente, se for possível à vista dos elementos 
constantes dos índices, arquivos das unidades 
do serviço extrajudicial de notas e de registro 
e dos traslados, certidões e outros documentos 
apresentados pelo Oficial de Registro, ou 
pelo Tabelião, e pelos demais interessados, a 
restauração do livro extraviado ou danificado, ou 

de registro ou ato notarial, será efetuada desde 
logo pelo Oficial de Registro ou pelo Tabelião.

Art. 8º. Para a instrução do procedimento 
de autorização de restauração poderá o Juiz 
Corregedor competente requisitar, de Oficial de 
Registro e de Tabelião de Notas, novas certidões 
e cópias de livros, assim como cópias de outros 
documentos arquivados na serventia.

Art. 9º. A restauração do assentamento no 
Registro Civil a que se refere o artigo 109, e 
seus parágrafos, da Lei nº 6.015/73 poderá ser 
requerida perante o Juízo do foro do domicílio 
da pessoa legitimada para pleiteá-la e será 
processada na forma prevista na referida lei e 
nas normas editadas pela Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado em que formulado e processado 
o requerimento. Quando proveniente de jurisdição 
diversa, o mandado autorizando a restauração 
deverá receber o “cumpra-se” do Juiz Corregedor 
a que estiver subordinado o Registro Civil das 
Pessoas Naturais em que lavrado o assento a ser 
restaurado.

Art. 10. As Corregedorias Gerais da Justiça 
deverão dar ciência deste Provimento aos Juízes 
Corregedores e aos responsáveis pelas unidades 
do serviço extrajudicial de notas e de registro.

Art. 11. Este Provimento entrará em vigência na 
data de sua publicação.

Brasília, 24 de outubro de 2012.

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Corregedor Nacional de Justiça

Publicado no Diário da Justiça de 31/10/2012.

PROVIMENTO
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O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 8°, X e XV do Regimento Interno do Conselho Nacional de 
Justiça;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar datas limite para alimentação dos dados, pelos 
magistrados, serventias judiciais e serviços notariais e de registro, no sistema “Justiça Aberta” 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;

RESOLVE:

Art. 1º O órgãos judiciários de 1º e 2º Instância deverão alimentar mensalmente e diretamente, 
via internet, todos os dados no sistema “Justiça Aberta” até o dia 10 seguinte de cada mês (ou 
até o próximo dia útil subsequente), devendo também manter atualizadas quaisquer alterações 
cadastrais.

Art. 2º Os responsáveis pelos serviços notariais e de registro deverão alimentar semestralmente 
e diretamente, via internet, todos os dados no sistema “Justiça Aberta” até o dia 15 dos meses de 
JANEIRO e JULHO (ou até o próximo dia útil subsequente), devendo também manter atualizadas 
quaisquer alterações cadastrais, em até 10 dias após suas ocorrências.

Parágrafo único. A obrigatoriedade contida neste artigo abrange também os dados de produtividade, 
arrecadação, bem como os cadastros de eventuais Unidades Interligadas que conectem unidades 
de saúde e serviços de registro civil. 
 
Art. 3° Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 23 de outubro de 2012

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Corregedor Nacional de Justiça

PROVIMENTO N.º 24
Dispõe sobre a alimentação dos dados no sistema “Justiça Aberta”.

Publicado no Diário da Justiça de 01/11/2012.

PROVIMENTO
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Os proventos de aposentadoria investidos em aplicação 
fi nanceira por cônjuge casado em regime de comunhão 
universal de bens integram o patrimônio comum do casal, 
porque deixam de ter caráter alimentar. Por esse motivo, o 
valor aplicado, inclusive os rendimentos, deve ser partilhado 
no momento em que sociedade conjugal for extinta. 

Com esse entendimento, a Quarta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) negou provimento a recurso especial de 
uma servidora pública aposentada. A Turma considerou que 
os proventos de aposentadoria somente são considerados 
bem particular, excluído da comunhão, enquanto mantiverem 
caráter alimentar em relação ao cônjuge que os recebe. 

Após a morte do ex-marido da servidora (na ocasião, eles já 
estavam separados), foi aberto inventário para partilha dos 
bens adquiridos à época do matrimônio, já que se casaram 
em regime de comunhão universal. Entre esses bens, foram 
incluídos proventos de aposentadoria da mulher, aplicados 
como reserva patrimonial durante a vigência do casamento. 

Economia do casal
Para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), 
os valores recebidos por qualquer dos cônjuges até a 
separação de fato do casal comunicam-se, sendo irrelevante 
a origem, pois constituíam economia do casal, porém 
os valores recebidos depois da separação fática não se 
comunicam, pois a separação põe fi m ao regime de bens. 

No recurso especial direcionado ao STJ, a aposentada 
sustentou que os proventos de aposentadoria 
recebidos constituem patrimônio exclusivo e não se 
comunicam durante a vigência da sociedade conjugal. 

Alegou que a decisão do TJRS ofendeu os artigos 1.659, 
inciso IV, e 1.668, inciso V, ambos do Código Civil (CC). 
De acordo com esses dispositivos, fi cam excluídos da 
comunhão: as obrigações provenientes de atos ilícitos; os 
bens de uso pessoal; os proventos do trabalho pessoal de 
cada cônjuge; as pensões e outras rendas semelhantes. 

Caso similar
Ao analisar o caso, o ministro Marco Buzzi, relator do 
recurso especial, mencionou uma situação similar, 
amparada em jurisprudência pacifi cada no STJ. 
Segundo o ministro, as verbas recebidas a título de 
indenização trabalhista, mesmo após a dissolução 
do casamento, devem ser partilhadas entre o casal. 

O relator explicou que o STJ adota o entendimento de 
que “a diminuição salarial experimentada por um dos 
cônjuges repercute na esfera patrimonial do outro, que 
passa a dispor de modo mais intenso de seus vencimentos 
para fazer frente às despesas correntes do lar”. 

Portanto, já que não existem precedentes referentes 
à hipótese idêntica à analisada, ele entendeu 
que deveria seguir a mesma linha de raciocínio 
adotada nos casos de indenização trabalhista. 

Dever legal
“Estabelecida a sociedade conjugal, ambos os consortes 
passam imediatamente a obedecer ao dever legal de 
mútua assistência (artigo 1.566, III, do CC), sendo ainda 
responsáveis pelos encargos da família (artigo 1.565, 
caput, do CC) e, por decorrência, obrigados a concorrer, na 
proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para 
o sustento da família e educação dos fi lhos, qualquer que seja 
o regime patrimonial (artigo 1.568 do CC)”, afi rmou Buzzi. 

Segundo o relator, a interpretação literal dos artigos 1.668, 
inciso V, e 1.659, incisos VI e VII, conduz ao entendimento 
de que os valores obtidos pelo trabalho individual de cada 
cônjuge seriam incomunicáveis, impedindo a comunhão 
até mesmo dos bens adquiridos com tais vencimentos. 

“No entanto, sempre asseverando a manifesta contradição de 
tal exegese com o sistema, é corrente na doutrina brasileira 
que referidas disposições atinentes à incomunicabilidade dos 
vencimentos, salários e outras verbas reclamam interpretação 
em sintonia e de forma sistemática com os deveres instituídos 
por força do regime geral do casamento”, argumentou. 

Sobras
Para Buzzi, não é possível considerar imunes as verbas 
obtidas pelo trabalho pessoal de cada cônjuge, ou proventos 
e pensões, nem mesmo aptos a formar uma reserva 
particular, pois o casamento institui obrigação de mútua 
assistência e de manutenção do lar por ambos os cônjuges. 

Ele explicou que os salários, proventos e outras verbas 
periódicas são impenhoráveis, conforme o Código de 
Processo Civil, e incomunicáveis, como estabelece o CC, 
devido à necessidade de manter a garantia alimentar ao titular 
desses valores. Entretanto, no caso da incomunicabilidade, 
explicou que a proteção deve ser compatível com os deveres 
recíprocos de sustento e auxílio mútuo entre os cônjuges. 

“Nesse sentido, quando ultrapassado o lapso de tempo 
correspondente ao período em que são periodicamente 
percebidas as verbas, havendo sobras, esse excesso 
deixa de possuir natureza alimentar”, afi rrmou. 

Diante disso, a Quarta Turma manteve a decisão do TJRS, 
entendendo ser lícita a inclusão das verbas referidas entre 
os bens a serem partilhados no inventário. 

Coordenadoria de Editoria e Imprensa - STJ

Aposentadoria aplicada como reserva por um dos 
cônjuges deve ser partilhada em inventário

STJ
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

Inserido dentro do Direito de Família, a interdição 
é consequência da instituição da tutela ou 
curatela do incapaz, tem característica fortemente 
assistencial, constitui um múnus público e sua força 

e importância deu origem ao Princípio da Solidariedade 
Familiar, baseado na solidariedade social, própria do 
instituto.

Nos dizeres de Luiz Guilherme Loureiro, a “interdição é 
um instrumento jurídico que tem por fi nalidade proteger 
as pessoas incapazes de reger suas próprias vidas, em 
virtude de incapacidade mental, mediante a curatela 
(ou tutela), que é o encargo público que a lei comete 
a alguém para reger, defender e administrar os bens 
de uma pessoa maior de idade (ou menor,conforme o 
caso) que, por si só, não está em condições de fazê-lo 
em virtude de enfermidade física ou mental”.

O jurista Paulo Lôbo, com sapiência, discorre sobre o 
tema:

“O fundamento comum da tutela e da curatela é o 
dever de solidariedade que se atribui ao Estado, 
à sociedade e aos parentes. Ao Estado, para 
que regule as respectivas garantias e assegure 
a prestação jurisdicional. À sociedade, pois 
qualquer pessoa que preencha os requisitos 
legais poderá ser investida pelo Judiciário desse 
múnus. Aos parentes, porque são os primeiros 
a serem convocados, salvo se legalmente 
dispensados”.

O instituto tem por fi nalidade precípua a proteção 
dos interesses de pessoa incapaz, é um poder/dever 
concedido a terceiro de administrar bens e interesses 
do interdito e somente é alcançada com a competente 
ação judicial.

A tutela e a curatela são institutos autônomos do Direito 
Civil, porém com fi nalidades em comum: propiciar 
a representação legal e a administração de sujeitos 
incapazes de praticar os atos da vida civil.

Fundamentalmente, a diferença entre os dois institutos 
reside em seus pressupostos, isto porque a tutela se 
refere à menoridade legal (na falta dos pais ou na perda 
do poder familiar), ao passo que a curatela se relaciona 
com situações de defi ciência física ou mental, total ou 
parcial e, até mesmo, em hipóteses excepcionais, de 
preservar interesse do nascituro.

TUTELA

O instituto da tutela, previsto no Código Civil pátrio 
a partir do artigo 1.728, pode ser conceituada como 
“a representação legal de um menor, relativa ou 
absolutamente incapaz, cujos pais tenham sido 
declarados ausentes, falecido ou hajam decaído do 
poder familiar. A tutela está umbilicalmente ligada ao 
Direito de Família, uma vez que tem por fi nalidade 
suprir a falta dos pais.”1.

Preceitua o artigo 1.7282 do Código Civil, que os fi lhos 
menores são postos em tutela com o falecimento dos 
pais, sendo estes declarados ausentes ou em caso de 
perda do poder familiar.

No que toca aos sujeitos da tutela, temos o sujeito 
ativo, ou seja, o tutor e o sujeito passivo, o tutelado 
ou pupilo. Neste diapasão, o Código Civil estabelece 
1 CARLOS ROBERTO GONÇALVES. P. 712.
2 Neste mesmo sentido, estabelece o artigo 36 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente:
Art. 36.  A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 
18 (dezoito) anos incompletos. 
Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação 
da perda ou suspensão do pátrio poder familiar e implica necessaria-
mente o dever de guarda

Da interdição e seus 
reflexos
Linhas Gerais sobre o instituto da interdição, tutela e curatela voltada para o 
Direito Notarial e Registral

ARTIGO
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que os pais serão responsáveis pela nomeação do tutor 
e o poderão fazer por testamento, escritura pública 
ou escrito particular. Nestes casos, os tutores serão 
conhecidos como “tutores testamentários” ou “tutores 
documentais”, de acordo com o instrumento que os 
nomeou.

Vale também acrescentar que a nomeação conjunta 
dos pais não pressupõe a existência de vínculo de 
parentesco, não sendo raras as situações em que os 
pais têm mais confi ança em um amigo íntimo do que 
em parentes.

Não havendo nomeação de tutor pelos pais, o próprio 
Código já estabelece um rol de preferência para sua 
nomeação, neste caso, parentes consangüíneos, 
não sendo, porém, conforme decisão do STJ, um rol 
absoluto ou infl exível, podendo o juiz da causa escolher 
dentre eles o mais apto a exercer a tutela. Tais tutores 
recebem a denominação de “tutores legítimos”.

Entretanto, em caso de ausência de ambos os pais, sem 
designação de quem deve exercer a tutela, bem como 
não havendo parentes consangüíneos, a nomeação 
será feita, supletivamente, pelas regras constantes do 
artigo 1.732 do Código Civil:

Art. 1.732. O juiz nomeará tutor idôneo e residen-
te no domicílio do menor:
I - na falta de tutor testamentário ou legítimo;
II - quando estes forem excluídos ou escusados 
da tutela;
III - quando removidos por não idôneos o tutor 
legítimo e o testamentário.

A tutela será deferida sempre em favor do tutelado ou 
pupilo, até que complete 18 (dezoito) anos de idade. 
O ECA (art. 36), em consonância com o Código Civil 
dispõe de maneira análoga.

Um dos desdobramentos da tutela refere-se à 
preferência de nomeação de um único tutor para irmãos 
órfãos. O caput do artigo 1.733 reza que, nesta hipótese, 
procurar-se-á dar sempre um único tutor. Obviamente, 
o comando deverá ser aplicado analisando detidamente 
o caso concreto e com olhos voltados ao interesse do 
menor, pois, obviamente, não será sempre possível 
a nomeação de um único tutor, dada a difi culdade 
inerente à assunção do cargo.

Demonstrando a similitude e proximidade entre os 
institutos da tutela e curatela, o § 2º do artigo 1.733 do 
Código Civil, permite que, por disposição testamentária, 
alguém pode nomear um menor como seu único 
herdeiro ou legatário, instituindo também uma curatela 
específi ca para os bens deixados, tudo sem prejuízo de 
um terceiro ser o tutor desse menor.

Exemplifi cando: “Imagine-se que Amanda deixe, por 
testamento, um bem específi co para o menor Micael, 
que está sob a tutela de Djalma. Poderia, nesse caso, 
instituir Magda como curadora, em relação a esse bem, 
sem prejuízo da tutela exercida por Djalma3”.

Portanto, a tutela aplicar-se-á ao menor, até que 
complete dezoito anos de idade, sendo o tutor nomeado 
pelos pais ou, na falta deles, pelo juiz competente. 
A relação tutor/tutelado vai muito além do que uma 
simples administração de patrimônio, vez que aquele 
se torna, em verdade, o representante legal do menor, 
suprindo, ainda que parcialmente, a ausência das 
fi guras parentais.

CURATELA

A curatela em muito se assemelha com a tutela, a 
ponto de lhe serem aplicáveis as suas regras gerais e 
de exercício, na forma dos artigo 1.7744 e 7.7815, do 
Código Civil.

A principal diferença reside nos caracteres pessoais do 
curatelado que, ao revés do que ocorre com o tutelado, 
será sempre em favor do maior de idade, padecente de 
alguma incapacidade física ou mental ou de qualquer 
circunstância que impeça a sua livre e consciente 
manifestação de vontade, resguardando-se, com isso, 
o seu patrimônio, como se dá na curadoria (curatela) 
dos bens do ausente.

O curador será nomeado de acordo com os preceitos 
do artigo 1.775 do Código Civil, o qual determina que 
o cônjuge ou companheiro, desde que não separado 
de fato ou judicialmente, deve ser nomeado curador do 
outro. Na falta deste o curador será escolhido entre os 
3 Carlos Roberto Gonçalves. P. 716.
4 Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, 
com as modifi cações dos artigos seguintes.
5 Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da 
curatela, com a restrição do art. 1.772 e as desta Seção.
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descendentes, sendo que os mais próximos precedem 
aos mais remotos. Não existindo cônjuge, companheiro 
ou descendente, ficará a cargo do juiz escolher quem 
cumprirá tal mister.

Assim como ocorre com a tutela, o curador deverá 
prestar contas do exercício da curadoria, salvo nos 
casos em que o cônjuge assuma o múnus e o regime 
seja da comunhão universal de bens. De qualquer 
forma, o cônjuge poderá ser compelido à prestação de 
contas por determinação judicial.

Já o curatelado será aquele que se enquadre em algum 
dos incisos do artigo 1.767, do Código Civil:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
I - aqueles que, por enfermidade ou deficiência 
mental, não tiverem o necessário discernimento 
para os atos da vida civil;
II - aqueles que, por outra causa duradoura, não 
puderem exprimir a sua vontade;
III - os deficientes mentais, os ébrios habituais e 
os viciados em tóxicos;
IV - os excepcionais sem completo desenvolvi-
mento mental;
V - os pródigos.

A curatela será definida no bojo de um processo de 
interdição (art. 1.177 a 1.186 do CPC), de competência 
da Justiça Estadual, oportunidade em que, após 
interrogar o incapaz, caso isso seja possível, bem 
como após a realização de perícia médica, o juiz então 
decidirá pelo reconhecimento ou não da incapacidade.

Dentre as pessoas descritas no rol do dispositivo acima 
transcrito, cabe aqui salutar observação a respeito do 
pródigo. Nos dizeres de PABLO STOLZE GAGLIANO “a 
curatela do pródigo somente o privará de, sem curador, 
emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 
demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, atos 
que não sejam de mera administração. Não suporta 
restrição, pois, a prática de atos pessoais, uma vez que 
a sua incapacidade, justificadora da curatela, refere-se 
apenas a atos que possam diminuir o seu patrimônio6”.

Interessante observar ainda que, em situações 
excepcionais, como por exemplo no caso de uma 
mulher sob curadoria e grávida, na falta do pai, a 
6 Pablo Stolze Gagliano, p. 730.

curatela do nascituro também será de responsabilidade 
curador da mãe, vez que a autoridade deste se estende 
à pessoa e aos bens dos filhos menores ou incapazes 
do curatelado.

Portanto, defere-se a tutela em favor do maior que, 
acometido por enfermidade mental ou física não seja 
capaz de exprimir suas vontades para prática dos atos 
da vida civil. A ação judicial para sua decretação será 
de competência da Justiça Estadual e, assim como na 
tutela, o seu exercício constitui um múnus público com 
característica fortemente assistencial.

REGISTRO DA INTERDIÇÃO NO R.C.P.N.

O registro da interdição, seja ela precedida pela tutela 
ou curatela, será sempre no Livro “E”do Serviço de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito da 
comarca onde fora proferida a sentença de interdição7, 
e será feito a requerimento do curador ou promovente 
e, caso não providenciado por eles no prazo de oito 
dias (art. 91, LRP), será feita mediante comunicação do 
juízo que prolatou a sentença, por mandado contendo 
os dados necessários e acompanhada da certidão da 
respectiva sentença.

Não raro são os envios de mandados para o cartório 
onde se lavrou o registro de nascimento do interdito 
com finalidade de averbação no Livro “A”, no entanto, 
ante a qualificação registral de praxe, o registrador 
civil deverá devolvê-lo, uma vez que a interdição, 
como dito no parágrafo anterior, deverá ser registrada 
no Livro “E”, devendo tal serventia comunicar àquela 
onde fora lavrado o nascimento para que se proceda a 
anotação da interdição no assento de nascimento e no 
de casamento, se o interdito for casado8.

“As interdições serão registradas no Livro “E”, salvo 
quando tiver havido seu desdobramento, pela natureza 

7Art. 1029. O registro da sentença de emancipação, interdição, morte 
presumida ou declaração de ausência será feito na Comarca onde foi 
proferida a sentença respectiva. Caso o registro do emancipado, interdi-
to, tutelado, ausente e do falecido presumido esteja em outra serventia, 
deverá ser expedida comunicação para averbação.
8 CNES - Art. 1034. O registro da emancipação, interdição, declaração 
de ausência e morte presumida, observados os requisitos legais, será 
anotado à margem do assento de nascimento e, quando for o caso, de 
casamento, com posterior arquivamento em pasta própria e em ordem 
cronológica.
Parágrafo único. Quando o nascimento ou casamento for registrado em 
outra serventia, o registro será comunicado para a devida anotação.
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dos atos, em livros especiais, a requerimento do curador 
ou do promovente, ou mediante comunicação do juiz, 
contendo os dados necessários e acompanhada de 
certidão da respectiva sentença”. (art. 1.030 do CNES 
e 92 da LRP)

Acompanhando o caput do dispositivo alhures, o seu 
parágrafo primeiro traz à baila os requisitos que devem 
conter no ato, vejamos:

§ 1º O registro da interdição conterá:
I – data do registro;
II – nome, prenome, idade, estado civil, profissão, 
naturalidade, domicílio e residência do interdito, 
data e Unidade de Serviço em que foram regis-
trados o nascimento e o casamento, bem como o 
nome do cônjuge, se for casado;
III – data da sentença, nome e vara do juiz que 
a proferiu;
IV – nome, profissão, estado civil, domicílio e re-
sidência do curador;
V – nome do requerente da interdição e causa 
desta;
VI – limites da curadoria, quando for parcial a in-
terdição;
VII – lugar onde está internado o interdito.

Como já salientado acima, caberá ao oficial promover 
a qualificação registral do título judicial para verificar 
se estão presentes todos os requisitos extrínsecos 
elencados nos artigo 92 da Lei 6.015/73 e 1.030 
do Código de Normas capixaba. Segundo LUIZ 
GUILHERME LOUREIRO, “se a causa da interdição 
não constar expressamente do mandado, mas 
estiver mencionada na sentença ou no laudo pericial 
que acompanha o título judicial, entendemos que a 
devolução seria excesso de formalismo, dado que 
informação essencial ao registro pode ser encontrada 
nas peças oficiais que acompanham o mandado”.

Observa-se que a lei não faz qualquer menção à data 
do trânsito em julgado da sentença que decretou a 
interdição, isto porque ela produz efeitos desde logo 
e eventual apelação será recebida somente no efeito 
devolutivo.

Após a efetivação do registro da interdição, o oficial 
comunicará o fato ao juízo que a determinou, para que 
seja assinado pelo curador o termo de compromisso.

Por fim, o artigo 1.033 do Código de Normas diz que 
“é vedado o uso de cópia de sentença judicial de 
emancipação, interdição, declaração de ausência e 
morte presumida, para fins de obtenção e/ou liberação 
de direitos, sem que esteja devidamente registrada 
na Unidade de Serviço de Registro Civil competente, 
na forma do artigo 89 e seguintes, da Lei Federal nº. 
6.015/73 – LRP”.

Portanto, em linhas gerais, a tutela será deferida para 
os menores de dezoito anos, na falta de seus pais ou 
pela perda do poder familiar. A curatela, por sua vez, 
será deferia aos maiores, que estejam acometidos 
de incapacidade mental ou física que os impeça de 
exprimirem suas vontades.

A seu turno, o registro da interdição, seja pela tutela 
ou curatela, será feito no Livro “E” da comarca onde 
haja sido proferida a sentença, devendo o fato ser 
comunicado ao cartório onde se lavrou o registro de 
nascimento do interdito (e casamento, se for casado) 
para que se proceda à devida anotação. O oficial deverá 
fazer a qualificação registral do mandado ou pedido do 
interessado, comunicando ao Juiz o seu registro.
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Uma comissão formada por três ofi ciais de 
registro de imóveis do Estado, nomeada 
pelo corregedor geral de Justiça, 
desembargador Carlos Henrique Rios do 

Amaral, vai elaborar a minuta do provimento a ser 
enviado a todos os cartórios do Espírito Santo para 
orientar o esforço concentrado para regularização de 
imóveis em situação irregular em todos os municípios.

A comissão, formada por Bruno Santolin (de Vargem 
Alta), Helvécio Castello (da 2ª Zona de Vitória e 
presidente da Associação dos Notários do Espírito 
Santo – Anoreg) e Silvio dos Santos Neto (da 2ª Zona 
de Cachoeiro de Itapemirim), foi anunciada durante 
o seminário “Regularização Fundiária”, promovido 
pela Corregedoria Geral de Justiça, na tarde desta 
segunda-feira (22), com a presença de João Pedro 
Lamana Paiva, títular do Cartório de Registro de 
Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre (RS) e considera a 
maior autoridade do Brasil no assunto.

De acordo com Lamana, há pelo menos 12 milhões 
de imóveis irregulares no Brasil, o que envolve de 40 
a 50 milhões de brasileiros. “A média nacional é de 
30% dos imóveis necessitando de regularização. Isso 
se deve, principalmente, ao desleixo das autoridades 
públicas municipais”, asseverou Lamana.

Para Bruno Santolin, outro fator que levou a esses 
índices foi a Lei 6766/79, “que é, por muitos, 

Movimento para a regularização 
de imóveis no Estado

considerada elitista e inviabilizou a regularização de 
loteamentos”. Mas ele também concorda com Lamana: 
“Há muita omissão do poder público na fi scalização”.

Há cidades no Espírito Santo com mais de 70% 
de imóveis irregulares, segundo rápido apanhado 
feito pelo próprio Lamana entre os participantes do 
seminário. Marisa de Deus Amado, tabeliã de notas do 
município da Serra, disse que, na Grande Vitória, os 
maiores problemas de regularização de imóveis estão, 
pela ordem, em Serra, Cariacica e Vila Velha.

De acordo com Marisa, as novas medidas da Justiça 
do Espírito Santo vão permitir, por exemplo, a 
regularização das moradias no bairro Planalto Serrano, 
um dos grandes desafi os urbanos do Estado. “Existem 
4.500 casas irregulares no bairro. Regularizá-las 
vai signifi car um novo momento para a comunidade, 
porque vai permitir, por exemplo, fi nanciamentos 
para construções e a valorização dos imóveis”, disse 
Marisa.

De acordo com o juiz corregedor Aldary Nunes Júnior, 
a intenção do órgão, ao preparar um provimento para 
os cartórios, é aproveitar a mudança de comando nos 
municípios para iniciar um grande movimento, junto 
com os cartórios, de regularização dos imóveis em 
todo o Espírito Santo.

Fonte:  Assessoria de Comunicação do TJES
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Segundo a clássica defi nição de Clóvis Beviláqua, 
“o condomínio ou compropriedade é a forma 
anormal da propriedade, em que o sujeito do 
direito não é um indivíduo, que o exerça com 

exclusão dos outros; são dois ou mais sujeitos, que 
exercem o direito simultaneamente”.1

O condômino de parte indivisa não pode alienar sua parte 
a estranho, se outro condômino a quiser tanto por tanto. A 
lei estabelece preferência em favor dos condôminos, pois 
a intenção é sempre que possível extinguir o condomínio e 
evitar o ingresso de estranhos na comunidade condominial. 
Neste sentido, visando evitar o ingresso de elemento 
estranho aos comunheiros, preservando o condomínio de 
futuros inconvenientes, o legislador estabeleceu no art. 
504 do Código Civil - CC que:

Art. 504. Não pode um condômino em coisa 
indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro 
consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a 
quem não se der conhecimento da venda, poderá, 
depositando o preço, haver para si a parte vendida 
a estranhos, se o requerer no prazo de cento e 
oitenta dias, sob pena de decadência.
Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, 
preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, 
na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as 
partes forem iguais, haverão a parte vendida os 
comproprietários, que a quiserem, depositando 
previamente o preço.

Esta regra, atenta ao condomínio pro indiviso, que é 
aquele em que a coisa pertence a mais de uma pessoa 
por indivisão de direito e não é susceptível de divisão 
cômoda, tendo cada condômino direito ideal e idêntico 
sobre a coisa, no seu todo e em cada parte2, assegura 
ao condômino o direito de preferência ou preempção à 
aquisição de parte da coisa indivisível.

Assim, se o condômino for preterido no seu direito 
assegurado pelo art. 504 do Código Civil, deverá exercê-
lo, através da ação de preferência ou preempção, 
mediante o depósito do valor do preço e dentro do prazo 
decadencial de 180 dias (que ao melhor sentir deve ser 
contado a partir do registro, ato que dá publicidade ao 
1 BEVILÁQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 9 
ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1953, p. 172.
2 FIUZA, Ricardo. Novo Código Civil Comentado. 5 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 403.

Do Direito De PreFerÊnCia DO CONDÔMINO 
À AQUISIÇÃO DE PARTE DA Coisa inDiVisÍVeL

negócio, não obstante existir respeitáveis opiniões em 
sentido contrário), para ANULAR a alienação a terceiro e 
alcançar a coisa para si.

Na hipótese de concorrência entre condôminos, a própria 
lei (parágrafo único do art. 504) não deixa dúvida ao 
estabelecer a preferência ao que tiver benfeitorias de 
maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão 
maior. Se os quinhões forem iguais, haverão a parte 
vendida os comproprietários, que a quiserem depositando 
previamente o preço.

A venda pelo condômino de coisas indivisíveis, sem 
dar preferência ao consorte, retrata uma hipótese legal 
de NULIDADE RELATIVA ou de ANULABILIDADE que, 
nas límpidas lições de Clóvis Beviláqua, refere-se “a 
negócios que se acham inquinados de vício capaz de lhes 
determinar a inefi cácia, mas que poderá ser eliminado, 
restabelecendo-se a sua normalidade”.

Logo, o negócio jurídico ANULÁVEL é passível de 
CONVALIDAÇÃO pelo decurso do tempo ou de 
CONFIRMAÇÃO. É o que estabelece o art. 172 do 
Código Civil ao prever que o negócio anulável pode ser 
confi rmado pelas partes. E mais, quando a anulabilidade 
do ato decorrer de falta de autorização de terceiro, tal 
consentimento pode inclusive ser posterior ao negócio, 
conforme é autorizado pelo art. 176.

Por outro lado, de maneira oposta é o negócio jurídico 
nulo, pois este não é passível de confi rmação pelas 
partes nem convalesce com o decurso do tempo (art. 169 
do Código Civil).

Outra ponderação importante de se destacar é que a 
ANULABILIDADE não tem efeito antes de julgada por 
sentença, nem se pronuncia de ofício; só os interessados 
a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos 
que a alegarem, salvo os casos de solidariedade e 
indivisibilidade. (Art. 177 do CC).

Por fi m, o negócio jurídico inválido, enquanto não for 
anulado, produz todos os seus efeitos até que sejam 
(ato e efeitos) desconstituídos por sentença judicial. Em 
se tratando de nulidade relativa ou anulabilidade, esta 
somente pode ser alegada pelos prejudicados com o 
negócio ou por seus representantes legítimos, pois ela 
não pode ser decretada ex offi cio pelo juiz.

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

Do Direito De PreFerÊnCia
À AQUISIÇÃO DE PARTE DA 

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

TIRA-DÚVIDAS jurídico
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COMO OBTENHO UM USUÁRIO E SENHA PARA 
ACESSAR O PORTAL? 
Os tabeliães e registradores terão um cadastro inicial 
efetuado pelo CNB-CF com base nos dados fornecidos 
pelo CNJ. 
Com esse cadastro os tabeliães e registradores deverão 
acessar o endereço www.censec.org.br com seus 
certificados digitais, preencher as informações restantes 
e efetuar o cadastro de seus prepostos. 

NOS ESTADOS ONDE JÁ EXISTE CENTRAL DE 
INFORMAÇÕES, SERÁ NECESSÁRIO QUE O 
TABELIÃO CRIE UM NOVO CADASTRO PARA A 
CENSEC? 
Não. Os cadastros desses sistemas serão migrados e nos 
estados onde não houver central, aí sim, será utilizado o 
cadastro do CNJ. 

COMO OBTER MANUAL DO USUÁRIO? 
Os manuais do usuário bem como os manuais do 
desenvolvedor estarão disponíveis na página www.
censec.org.br. Num primeiro momento será disponibilizado 
o manual do desenvolvedor, que contem os passos 
necessários para que os cartórios e as empresas 
desenvolvedoras de sistemas para cartórios se adaptem 
à CENSEC. Mais próximo á data de início da CENSEC o 
manual do usuário será disponibilizado
. 
COMO DEVO ENVIAR INFORMAÇÕES PARA A 
CENSEC? 
As informações deverão ser enviadas por meio do portal 
da CENSEC no site www.censec.org.br. As centrais 
receberão informações por digitação e por upload de 
arquivo. 

COMO DEVO ELABORAR OS ARQUIVOS PARA 
UPLOAD? 
Os arquivos deverão ser gerados no formato XML 
conforme layouts disponibilizados no portal www.censec.
org.br. 

COMO POSSO TESTAR MEUS ARQUIVOS? 
A partir de 1° de Novembro será disponibilizada área no 
portal www.censec.org.br para testes de arquivos. 

QUEM JÁ ENVIOU AS INFORMAÇÕES PARA AS 
CENTRAIS DE SEUS RESPECTIVOS ESTADOS 
PRECISARÁ ENVIÁ-LOS NOVAMENTE OU OS DADOS 
SERÃO MIGRADOS? 

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES SOBRE A CENSEC
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados

TÉCNICAS
Os dados já enviados para Centrais de informação 
estaduais serão migrados para a CENSEC.
 
OS SISTEMAS UTILIZADOS NAS SECCIONAIS 
ESTADUAIS SERÃO ABOLIDOS? UTILIZAREI AGORA 
SOMENTE A CENSEC? 
Na verdade, a finalidade da CENSEC é unificar os dados 
dos atos notariais de todo o Brasil, razão pela qual não 
será mais necessário enviar dados para as centrais 
estaduais. As Seccionais do CNB atuarão em consonância 
com o Conselho Federal, o que deverá promover maior 
integração em nossa classe. 

PODEREI ACESSAR O SISTEMA SEM CERTIFICADO 
DIGITAL? 
Não. O sistema somente permitirá o envio de informações 
mediante o acesso por meio de Certificado Digital ICP 
Brasil. Hoje, inclusive, as informações à Receita Federal 
(DOI), já devem ser encaminhadas com utilização do 
Certificado Digital, o que nos dá a segurança de que 
todos os notários do Brasil devem estar preparados para 
utilização do sistema. 

COMO OBTENHO UM CERTIFICADO DIGITAL? 
Acesse o site da AC NOTARIAL www.acnotarial.com.br e 
adquira o seu e-CPF A3. 

COMO FAÇO PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE 
EXISTÊNCIA OU NÃO DE TESTAMENTO? 
Através do portal www.censec.org.br você deve 
preencher o requerimento de informação e anexar os 
documentos necessários, juntamente com o comprovante 
de pagamento, em conformidade com os valores 
determinados pelo Estado em que ocorreu o óbito. O 
próprio portal trará as informações acerca do valor em 
cada unidade da Federação. 

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA 
SOLICITAR UMA BUSCA DE TESTAMENTO? 
-Requerimento preenchido; 
-Cópia simples da certidão de óbito; 
-Cópia simples do RG e CPF do falecido; 
-Comprovante de pagamento. 

PARA QUEM DEVO ENCAMINHAR AS MINHAS 
DÚVIDAS? 
Dúvidas deverão ser encaminhadas para censec@
notariado.org.br
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Neste dia 18 de novembro, o Brasil comemora o 
Dia Nacional do Notário e do Registrador. Fruto da 
Lei nº 11.630, sancionada pelo presidente Lula em 
26 de dezembro de 2007, a data tem como objetivo 
valorizar a classe, bem como conscientizar a 
população sobre a importância do trabalho desses 
profissionais do Direito.

Isso porque os notários e registradores cumprem 
um importante papel social, na medida em que 
exercem a tutela administrativa dos interesses 
privados. São eles os responsáveis por garantir a 
publicidade, autenticidade, segurança e eficácia 
nos negócios e nos atos jurídicos do cidadão.

Trata-se de profissionais aprovados por meio de 
concurso público de provas e títulos que ficam 
com a responsabilidade de prestar os serviços 
à população com a fiscalização do Tribunal de 
Justiça estadual.

Dotados de fé pública, a eles compete formalizar 
juridicamente a vontade das partes, intervir nos 
atos e negócios jurídicos a que os interessados 
devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, 
autorizando a redação ou redigindo os instrumentos 
adequados, conservando os originais e expedindo 
cópias fidedignas de seu conteúdo e autenticar 
fatos.

No Brasil, a palavra cartório designa diversas 
competências, que incluem o registro civil de 
pessoas físicas e jurídicas, o registro de imóveis, 
o registro de títulos e documentos, o tabelionato 
de notas, os ofícios de protesto de títulos – os 
chamados cartórios extrajudiciais - e também os 
judiciais onde tramitam os processos dos fóruns.

A ampla gama de serviços oferecidos pelos 
cartórios extrajudiciais faz parte do dia a dia das 
pessoas e vai desde as certidões de nascimento, 
registro de imóveis, procurações, reconhecimento 
de firmas e autenticações até serviços ainda pouco 
conhecidos do cidadão como a escritura pública 
dispositiva de direitos do corpo, da personalidade 
e gestão patrimonial.

Os serviços são prestados nos dias e horários 
estabelecidos e visam atender as peculiaridades 
locais, em locais de fácil acesso ao público e que 
ofereçam segurança para o arquivamento de livros 
e documentos.

Modelo de qualidade, transparência e segurança 
jurídica, o sistema notarial e de registro brasileiro 
é exemplo para o mundo, sendo reconhecido 
internacionalmente pela sua organização. Países 
do Leste Europeu, Ásia e América Latina adotaram 
o já testado e aprovado sistema brasileiro como 
modelo para a remodelação dos seus serviços.

Todos os países da ex-União Soviética, inclusive, 
privatizaram seus serviços como exigência da 
Comunidade Européia. Mesmo a China já está 
criando a profissão do tabelião como profissional 
autônomo, a exemplo do Brasil.

Isso porque, a busca pela eficiência e adequação 
dos serviços notariais e de registro pressupõe 
que sejam geridos em caráter privado. Pois para 
estes vale a pena investir no cartório para que o 
empreendimento seja sustentável e eficiente, já 
que é o seu titular que tem a responsabilidade civil 
e econômica de garantir a segurança jurídica dos 
serviços prestados.

É por isso que os cartórios lideram a confiança dos 
brasileiros na comparação com outras instituições 
do País, de acordo com uma pesquisa realizada 
pelo Datafolha. Os Correios e os cartórios 
receberam as melhores avaliações, com médias 
8,2 e 8,1, respectivamente, no quesito “confiança 
e credibilidade” em comparação com outras 
instituições como empresas, igrejas, ministério 
público, polícia, justiça, poder legislativo e 
governos. Notário e registrador comemorem com 
orgulho o seu dia!

Fonte: O Diário

Dia Do notário e registraDor
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Estamos em contagem regressiva para a 
nossa festa de confraternização!

Não esqueça de confirmar sua presença 
pelo telefone (27)3314-5111

Vagas Limitadas!!!

Sesc - Guarapari, Rod. do Sol, 
01 - ES 060 - Muquiçaba - Gua-

rapari - ES
Data: 01/12/2012, sábado às 

09:00 horas
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