
1

Ano 4 - nº 44 - Dezembro de 2012

Rev i s t a Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espíri to Santo

SINOREG-ES

BOAS FESTAS!
Dezembro_2012.indd   1 13/12/2012   11:05:45



22

ÍNDICE 

CONTATOS DO SINOREG

Bruno Bittencourt Bittencourt
bruno@sinoreg-es.org.br 
Douglas Sartório Silva
douglas@sinoreg-es.org.br 
Edital 
edital@sinoreg-es.org.br

NOTA DE RESPONSABILIDADE

As opiniões veiculadas na Revista Sinoreg-ES não expressam, necessaria-
mente, a opinião de seus editores e da diretoria do Sinoreg-ES. As matérias 
assinadas e os textos reproduzidos de outros veículos são de exclusiva respon-
sabilidade de seus autores.

Av. Carlos Moreira Lima, 81 - Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP - 29050-653
Tel/Fax: (27) 3314-5111 - Site: www.sinoreg-es.org.br

Registro Sindical nº 000.000.550.97713-9
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo

Presidente
Jeferson Miranda
presidencia@sinoreg-es.org.br 
1º Vice-Presidente
Marcio Valory Silveira
1vice@sinoreg-es.org.br
2º Vice-Presidente 
Arione Stanislau dos Passos
2vice@sinoreg-es.org.br
1º Secretária
Gerusa Corteletti Ronconi
1secretario@sinoreg-es.org.br
2º Secretário
Evandro Sarlo Antonio
2secretario@sinoreg-es.org.br
1º Tesoureiro 
Hugo Antonio Ronconi
diretoradm@sinoreg-es.org.br
2º Tesoureiro 
Helvécio Duia Castello
2tesoureiro@sinoreg-es.org.br

Diretor de Relações Institucionais 
Rubens Pimentel Filho
relacoesinstitucionais@sinoreg-es.org.br
Diretor de Registro de Imóveis 
Bruno Santolin Cipriano
registroimoveis@sinoreg-es.org.br
Diretor de Protestos de Títulos
Rogério Lugon Valadão
protesto@sinoreg-es.org.br
Diretor de Registro de Título e Docu-
mentos Pessoas Jurídicas
Henrique Deps
rtd@sinoreg-es.org.br
Diretor Tabelionato de Notas
Alzira Maria Viana
notas@sinoreg-es.org.br
Diretor de Registro Civil das Pessoas 
Naturais
Fernando Brandão Coelho Vieira
rcpn@sinoreg-es.org.br 

CONSELHO FISCAL
conselhofi scal@sinoreg-es.org.br
Wallace Cardoso da Hora 
Roberto Willian de Oliveira Ruy
Domingos Matias Andreon
Suplentes 
Neura Lúcia Mello Ferreira
Wladmir Bergamo Frizera 
Maria Tereza Saudino

CONSELHO DE ÉTICA
conselhoetica@sinoreg-es.org.br
Geraldo Zampirolli 
Anecy Maria Nunes Fonseca
Nilce Binotti

EXPEDIENTE
Projeto Gráfico, Diagramação e 
Fechamento 
Priscilla Avelar Bitarães da Motta
Textos

Hugo Antonio Ronconi
Jeferson Miranda
Revisão
Hugo Antonio Ronconi
Jeferson Miranda
Bruno Bittencourt Bittencourt 
Paula Gabriela Pereira da Silva
Fotos
Divulgação e arquivo 

Impressão
Gráfi ca Liderset
Tiragem
1.000 exemplares 

Contato
(27) 3314-5111
sinoreg@sinoreg-es.org.br

Elaine Arborina Viana
elaine@sinoreg-es.org.br
Geral
sinoreg@sinoreg-es.org.br
Paula Gabriela Pereira da Silva
paula@sinoreg-es.org.br
Priscilla Avelar Bitarães da Motta
priscilla@sinoreg-es.org.br 

DIRETORIA EXECUTIVA

PROVIMENTO
Provimento Corregedoria Nacional 
de Justiça - CNJ Nº18

9

CONFRATERNIZAÇÃO10

COLUNA DO SR. HUGO
Prezados associados14

TIRA-DÚVIDAS JURÍDICO
Suscitação de dúvida - 
Algumas questões sobre 
procedimento

15

ARTIGO
Bruno Bittencourt Bittencourt
A proibição de dispor

18

EDITORIAL
Central de Interdições3

ARTIGO
Antonio Herance Filho
IRPF - Livro Caixa - Valores pagos a 
título de ISSQN - Dedutibilidade

4

PRESTAÇÃO DE CONTAS6                     

OFÍCIO-CIRCULAR
CGJES Nº 026/20107

8 ATO Nº 46/2012

Dezembro_2012.indd   2 13/12/2012   11:05:51



3

EDITORIAL

3

Jeferson Miranda
Presidente do Sinoreg-ES

CEntraL DE INTERDIÇÕES

O eminente Desembargador Corregedor 
CARLOS HENRIQUE RIOS DOS 
AMARAL, atendendo o pleito formulado 
pelo SINOREG-ES, fez publicar no DJ de 

06/12/2012, o Provimento 27/2012, que dispõe sobre 
a instituição, gestão e funcionamento da CENTRAL 
DE INTERDIÇÃO E TUTELA, de suma importância no 
avanço da qualificação do registro civil das pessoas 
naturais, que redundará em benefício para todos 
os usuários dos serviços notariais e de registros, 
ainda mais considerando que para a realização de 
inventário, partilha separação consensual  e  divórcio 
consensual por via administrativa, se requer agente 
capaz. Portanto, urge que a cada dia se busque mais 
segurança jurídica para a prática desses atos, bem 
como para a transmissão de bens imóveis.
 
Na decisão prolatada, publicada junto com o provimento 
27, o Corregedor ressalta que “a criação da CENTRAL 
DE INTERDIÇÕES é uma importante iniciativa 
para a modernização dos serviços cartorários. Sua 
proposta objetiva centralizar os dados de todas as 
interdições efetivadas no Estado do Espírito Santo, 
e os disponibilizar para consulta dos tabelionatos de 
notas, por meio eletrônico”.
 
Desta forma, a certidão de incapacidade civil (positiva 
ou negativa), será expedida sempre atualizada, 
disponível em um banco de dados único, unificado, 
alimentado em tempo real pelos registradores civis 
de sede de comarca, guardiões do Livro “E”. Tal 
unificação, com o disse o eminente Des. Corregedor, 
permitirá a “densificação da segurança jurídica”, 
pois, tal certidão será expedida eletronicamente para 
os notários capixabas, após consulta em todos os 
livros  “E” do Estado, que registram as interdições.
 
Devemos considerar essa iniciativa um divisor de 
águas, marco de uma nova era, pois, abre o caminho 
para disponibilizar também, com assinatura digital, 
segundas vias de nascimento, casamento e óbito de 

forma eletrônica,  como reiteradamente friso e anseio 
ao longo do tempo.
 
A abertura dos canais de comunicação e parceria 
da E. Corregedoria Geral de Justiça com o Sinoreg-
ES, que se iniciou na gestão do eminente Des. 
Corregedor Sérgio Gama, se alarga nesta gestão do 
Desembargador Carlos Henrique Rios do Amaral, 
através da visão  e incansável trabalho do Juiz 
Corregedor Dr. Aldary Nunes Júnior, em favor da 
qualificação dos serviços extrajudiciais capixabas. 
Ganha o sindicato que representa notários e 
registradores, que são valorizados e qualificados,  
agregando aos serviços que prestam segurança e 
rapidez, ganha a população que exige uma prestação 
de serviço mais rápido, eficiente e seguro.
 
Observa-se assim, que os cartórios de registro civil 
das pessoas naturais, a gênese da cidadania, tem sido 
olhado com carinho pelo poder fiscalizador, já que sua 
sobrevivência e modernização depende de qualificação 
e sintonia como os novos desafios impostos pela 
sociedade, e como disse o Corregedor, é preciso que 
“todos estejamos alinhados nesse sentido”.
 
Portanto, com este editorial, despeço-me do cargo, 
agradecendo a todos que me honraram com seu 
carinho e amizade sincera, desejando ao Sr. Hugo 
Antônio Ronconi, meu sucessor, pleno êxito no 
exercício da presidência.
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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.

ARTIGO

A b initio, vale lembrar que já foi decretado pela 
Suprema Corte na ADIn 3089-2 que o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN -, incide sobre os serviços notariais 

e de registro e, embora na maioria dos Municípios do 
País ainda se discuta o elemento quantitativo dessa 
incidência (Base de Cálculo), o fato é que há muitos 
notários e registradores recolhendo o tributo calculado 
sobre o valor dos emolumentos, sobre o valor total pago 
pelo usuário, calculado sobre base ficta nos termos do 
§ 1º, do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68, ou, ainda, 
depositando o valor exigido pela lei local nos autos do 
processo por meio do qual se discute judicialmente a 
questão.

Seja qual for a sistemática aplicada para a apuração 
da exação municipal, o valor despendido a tal título – 
pagamento ou depósito judicial -, a sua dedução, em 
livro Caixa, é permitida pela legislação federal em vigor, 
para os fins da apuração do IRPF – Recolhimento Mensal 
Obrigatório (Carnê-Leão) de notários e registradores, 
conforme autorização expressa trazida pelo Regulamento 
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 3.000, 
de 1999 (RIR/99, art. 75, inciso III).

Prescreve o fragmento legal citado, verbis:
“RIR/99 - Art. 75. O contribuinte que perceber 
rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive 
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que 
se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, 
poderão deduzir, da receita decorrente do exercício 
da respectiva atividade (Lei nº 8.134, de 1990, art. 
6º, e Lei nº 9.250, de 1995, art. 4º, inciso I):
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias 
à percepção da receita e à manutenção da fonte 
produtora.” (Original sem destaques)

Embora não haja na legislação tributária federal lista 
das despesas dedutíveis para notários e registradores, 
é certo que sobre a dedutibilidade de muitos dispêndios 
não se têm dúvidas. Por exemplo, são dedutíveis os 
valores pagos a título de aluguel, condomínio e IPTU do 
imóvel onde instalada a Unidade, como também ocorre 
com as despesas com higiene, energia elétrica, água, 
telefone, entre tantas outras.

Com efeito, quanto mais o valor da despesa onerar 

irPf – Livro Caixa
Valores pagos a título de ISSQN - Dedutibilidade

o caixa da atividade exercida pelo contribuinte maior 
será o seu interesse em ver tal dispêndio influenciar 
o cômputo do IRPF – Carnê-Leão e, nesse aspecto, o 
leitor bem sabe, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza vem ostentando condição de destaque entre 
as despesas.

Na verdade, hoje, o custo do ISSQN pode subtrair, 
aproximadamente, uma sexta parte dos rendimentos 
líquidos mensais do Oficial. Para tanto, basta que a 
legislação do município de situação de sua serventia 
tenha fixado a alíquota de 5% (cinco por cento) e esta se 
faça incidir sobre o valor dos emolumentos percebidos 
pela prática dos atos de seu ofício.

É claro que, nos municípios onde a legislação não 
reconhece que os serviços notariais e de registro sejam 
prestados com caráter pessoal, o custo tributário deles 
decorrente é despesa que, em muito, onera a atividade 
do contribuinte.

Há algum tempo, temos sustentado que o valor pago 
a título de ISSQN é dedutível da base de incidência do 
IRPF dos notários e registradores brasileiros, com fulcro 
na regra do inciso III, do art. 75 do RIR/99.

Nesse sentido a decisão da Superintendência 
Regional da Receita Federal, da 6ª Região Fiscal, 
no Processo de Consulta nº 50/10, cuja ementa, por 
importante, segue reproduzida:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - 
IRPF - Para efeito da incidência do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física, os titulares dos serviços 
notariais e de registro a que se refere o art. 236 da 
Constituição Federal poderão deduzir da receita 
decorrente do exercício da respectiva atividade 
o valor pago a título de ISSQN, escriturado em 
livro Caixa, como despesa de custeio necessária 
à manutenção dos serviços notariais e de registro. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 7.713, de 1988, 
art. 11, inciso III; Regulamento do Imposto de 
Renda - RIR/1999 (Decreto nº 3.000, de 1999), 
art. 75, inciso III; Instrução Normativa SRF nº 15, 
de 2001, art. 51, inciso III; Instrução Normativa 
RFB nº 1.000, de 27 de janeiro de 2010 - 
Superintendência Regional da Receita Federal, 
6ª Região Fiscal, Processo de Consulta nº 50/10 
(Original sem destaques).
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ARTIGO

Assim, com a incidência do ISSQN sobre os serviços 
notariais e de registro, o IRPF Carnê-Leão terá base 
menor, o que acarretará diminuição da arrecadação 
federal.
Ressalta-se, ainda, que as despesas dedutíveis devem 
ser suficientemente comprovadas, pena de serem 
excluídas do cálculo feito pelo contribuinte, por ato 
(glosa) da autoridade administrativa competente.
A comprovação do recolhimento do tributo se faz pela 
apresentação do documento aprovado pela legislação 
municipal com a devida quitação (autenticação mecânica 
ou eletrônica do agente recebedor).
Considerando, por derradeiro, a hipótese de o 
contribuinte estar efetivando, mensal e regularmente, 
depósitos judiciais das importâncias exigidas, até que a 
demanda encontre o seu fim, o comprovante do valor 
depositado, que tem acesso garantido como despesa 
dedutível em Livro Caixa, deve ser mantido à disposição 
da fiscalização.
É cediço que, se o levantamento da importância 
depositada for deferido ao contribuinte, este, para os fins 

do IRPF Carnê-Leão, deverá oferecê-la à tributação na 
data do respectivo crédito.
A decisão, cuja ementa segue reproduzida, corrobora o 
acima sustentado. Confira-se:

DEPÓSITO JUDICIAL. Havendo depósito judicial 
de valores, a incidência do imposto de renda 
pessoa física ocorre quando do levantamento das 
importâncias depositadas e atinge o rendimento 
abonado pela instituição financeira depositária. 
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento em 
Campo Grande, Acórdão da 3ª Turma nº 04-17334, 
de 15/04/2009) (Original sem destaques).

Se, de um lado, a incidência do ISSQN sobre os serviços 
notariais e de registro ainda acarreta inconformismos, 
sobretudo porque notários e registradores vêm sendo 
tratados, indevidamente, como pessoas jurídicas 
de direito privado, de outro, serve-nos de consolo a 
conclusão no sentido de que o valor mensal do IRPF 
Carnê-Leão passa a ser menor, já que, como visto aqui, 
de sua base será possível deduzir o valor recolhido aos 
cofres do Município.

Em 30 de novembro de 2012, o SINOREG-ES, a 
convite do Excelentíssimo Doutor Aldary Júnior, Juiz 
de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça 
do Estado do Espírito Santo, participou do evento 
promovido pela Comissão Judiciária para Erradicação 
do Sub-Registro de Nascimento, criada pelo Provimento 
CGJ n˚ 24, de 17/03/2009, da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se da “II 
Mesa de Debates para Erradicação do Sub-Registro 
Civil”, onde, de forma articulada e integrada entre a 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro e a Arpen-RJ, foram apresentadas ações que 
estão sendo desenvolvidas para eliminar a ausência 
de Registro Civil no Estado do Rio de Janeiro, ocasião 
em que foram tratados temas como a implantação das 
Unidades Interligadas, a implantação das Centrais de 
Certidões bem como as novas diretrizes para erradicar 
o sub-registro no estado.

O Excelentíssimo Doutor Aldary Júnior,  Juiz de 
Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado do Espírito Santo, compondo a mesa, em 
seu discurso, ressaltou que: “....estamos aqui 
para aprender na questão do sub-registro para 
evoluir, mas nos interessam os outros temas do 
serviço, como:  a-) como vai ser a CRC, como 
vai ser essa integração; b-) como vai ser essa 
possibilidade do cidadão pedir uma certidão da 
outra Comarca...Verifique a importância que isto 
tem para a cidadania. O que o Cartório Postal 
Faz? Entra no vácuo desse serviço, oportunizam 
a oferta desse serviço. Ganham em cima de um 
mau serviço prestado do extrajudicial....”

Fernando Brandão Coelho Vieira
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN

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

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 614.203,83

Saldo em caixa mês anterior 1.443.868,06

Resgate aplicação CDB em 30/11/2012 - Ressarcimento despesas Registro Civil 3.075,70

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 2.061.147,59

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 401.013,96

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 19.954,98

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 255,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.284,08

4.1 - 2% referente depósito entre 19/10 a 31/10 182,27

5 - Repasse à AMAGES 12.276,08

5.1 - 2% referente depósito entre 19/10 a 31/10 182,27

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 011/2012 2.979,26

SALDO LÍQUIDO 1.612.019,69

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 61.420,38

C.a - 10% referente depósito entre 19/10 a 31/10 911,35

SALDO 1.549.687,96

Recebimentos entre 20/11 a 30/11 17.185,18

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.566.873,14

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada 
a importância de R$ 62.331,73 (sessenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e três 
centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 03 de dezembro de 2012 .

 Hugo Antônio Ronconi          Jeferson Miranda
            1º Tesoureiro                   Presidente

FARPEN Prestação de contas
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OFÍCIO-CIRCULAR

 OFÍCIO-CIRCULAR CGJES Nº 026/2010

Aos(As) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Juízes(as) de Direito com jurisdição cível e delegatários do foro 
extrajudicial.

O Desembargador SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Corregedor-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições 
legais e

CONSIDERANDO ser a Corregedoria Geral da Justiça órgão de fi scalização, disciplina e orientação administrativa 
com jurisdição em todo o Estado, conforme dispõem o art. 2º da Lei Complementar Estadual n.º 83/96 e o art. 35 
da Lei Complementar Estadual n.º 234/02 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo);

CONSIDERANDO o papel institucional do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA de receber e conhecer das 
reclamações contra membros ou órgão do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e 
órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou ofi cializados 
(art. 103-B, inciso III da Constituição Federal);

CONSIDERANDO a recomendação determinada pelo Corregedor Geral da Justiça e inserta no Ofício-Circular n.º 
019/2010, publicada no Diário da Justiça eletrônico, edição do dia 30.03.2010, págs. 78/79;

CONSIDERANDO a determinação do Conselheiro do Conselho Nacional da Justiça LEOMAR BARROS AMORIM 
DE SOUZA, datada do dia 09.04.2010, nos autos do PP n.º 0001261-78.2010.2.00.0000, in verbis; “Ante o 
exposto, defi ro o pedido para determinar que os Ofi ciais de Títulos e Documentos de todo o País obedeçam 
ao princípio da territorialidade. Intimem-se os Tribunais para ciência da presente decisão, os quais devem 
centifi car as serventias a eles vinculadas, para dar integral cumprimento a esta decisão;

RESOLVE:

Art. 1º - CIENTIFICAR aos delegatários titulares e interinos das Serventias de Registro de Títulos e Documentos 
que cumpram integralmente a decisão exarada pelo Conselho Nacional da Justiça, nos autos do PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIAS n.º 0001261-78.2010.2.00.0000, observando o princípio da territorialidade quando da realização 
de notifi cações.

Art. 2º. REITERAR aos excelentíssimos magistrados com jurisdição cível a RECOMENDAÇÃO contida no Ofício-
Circular n.º 019/2010, publicado no Diário da Justiça eletrônico, edição do dia 30.03.2010, págs. 78/79, robustecida 
com a decisão do Conselho Nacional de Justiça no PP n.º 0001261-78.2010.2.00.0000, de 09.04.2010.

Publique-se. Cumpra-se.

De Pinheiros para Vitória/ES, 14 de abril de 2010.

DES. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA
Corregedor-Geral da Justiça
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ATO

 ATO Nº 46/2012

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, CORREGEDOR GERAL DA 
JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que a Lei Estadual n° 6.670, de 16 de maio de 2001, criou o Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo - FARPEN com a fi nalidade de atender as determinações do art. 8° da Lei Federal n° 
10.169, de 20 de dezembro de 2.000;

CONSIDERANDO que o art. 5° da referida Lei n° 6.670, de 16 maio de 2001, instituiu a contribuição de custeio dos atos gratuitos 
praticados pelos registradores civis das pessoas naturais;

CONSIDERANDO que o art. 6°, § 2°, da referida Lei n° 6.670/2001 determina que a taxa de compensação será reajustada pela 
variação da VRTE;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 8.620/2007 modifi cou o inciso II do referido artigo 5º, inserindo a alínea “d”, que 
estabelece para intimação e notifi cação, recebidas por meio eletrônico ou magnético, a metade do valor cobrado pelo Registro 
Sem Valor Declarado;

CONSIDERANDO que o Decreto n° 3.157-R, de 05 de dezembro de 2012 fi xou o Valor de Referência do Tesouro Estadual - 
VRTE, a vigorar no exercício de 2013, em 2,382 (dois reais e trezentos e oitenta e dois centésimos de centavos).

R E S O L V E:

1° - Publicar a tabela de valores da contribuição ao custeio dos atos gratuitos praticados pelos registradores civis das pessoas 
naturais do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício de 2013.

I - NOS ATOS LANÇADOS NOS TABELIONATOS DE NOTAS E PROTESTOS:

Item Tipo de Ato Valor
a) Escritura Com Valor Declarado R$ 30,54
b) Escritura Sem Valor Declarado R$ 10,29
c) Procurações R$ 4,11
d) Protestos R$ 4,11

II - NOS ATOS LANÇADOS EM LIVROS DE REGISTROS PÚBLICOS:

Item Tipo de Ato Valor
a) Registro com Valor Declarado R$ 20,61
b) Registro sem Valor Declarado R$ 8,22
c) Averbações R$ 6,18
d) Para intimação e notifi cação, recebidas por meio eletrônico ou magnético, incluídas as averbações à margem do 

registro e a certidão lançada nos documentos: metade do valor cobrado na alínea “b” deste inciso.

2° - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos fi nanceiros a partir do dia 1° de janeiro de 2013.

3° - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Vitória, 07 de dezembro de 2012.
DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA

A partir do dia 20/12/2012 estará em nosso site a tabela 
elaborada pelo SINOREG-ES 
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PROVIMENTO

CNJ prorroga prazo para a entrada em vigor da Central Notarial de Serviços 
Eletrônicos Compartilhada

Provimento CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ nº 18, de 12.11.2012 – 
D.J.: 13.11.2012.
 
Dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA em substituição, (Portaria nº 141, de 
7/11/2012) Conselheiro JEFFERSON KRAVCHYCHYN, no uso de suas atribuições 
constitucionais e regimentais;
 
CONSIDERANDO o termo de acordo assinado entre o Colégio Notarial do Brasil Conselho 
Federal e o Conselho Nacional de Justiça, que ensejou a edição do Provimento nº 18, 
em que criada a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC;
 
CONSIDERANDO que a interligação entre os tabelionatos de notas, o Poder Judiciário 
e os órgãos da Administração Pública demanda a adoção de várias medidas de ordem 
técnica;
 
CONSIDERANDO a necessidade de dilação de prazo para a implantação dessas 
medidas, comunicada pelo Colégio Notarial do Brasil;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Prorrogar a data de início de vigência do Provimento nº 18, da Corregedoria 
Nacional de Justiça, para o dia 02 de janeiro de 2013.

Brasília, 12 de novembro de 2012.
 

Conselheiro JEFFERSON KRAVCHYCHYN
Corregedor Nacional de Justiça, em substituição
(Portaria nº. 141, de 7/11/2012)
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O Sinoreg reuniu cerca de 
200 convidados na festa de 
confraternização realizada no dia 
01/12/12, no SESC de Guarapari.

CONFRATERNIZAÇÃO
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CONFRATERNIZAÇÃO
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CONFRATERNIZAÇÃO
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ConfratErnização do SinorEG
A tradicional festa do Sinoreg-ES, que este ano foi realizada no 
SESC de Guararpari, foi um sucesso. Compareceram cerca de 200 
convidados, que puderam desfrutar de um ambiente aconchegante 
e um delicioso bufê de churrasco.

CONFRATERNIZAÇÃO

Dezembro_2012.indd   13 13/12/2012   11:07:03



14

Prezados associados

Hugo antônio ronconi
Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

COLUNA  do Sr. Hugo

Meus agradecimentos.

Ao receber seu voto pude experimentar, 
mais uma vez, a benevolência e a confi ança 
depositados em minha pessoa. De sócio 
fundador, 1º tesoureiro e gerente administrativo, 
fui agora conduzido à Presidência. Não posso 
negar que me sinto homenageado, reconhecido. 

A indicação e o convite partiram dos principais 
ícones do meio cartorial, e antes mesmo do meu 
“aceite” ofi cial foram criadas manifestações de 
apoio tão satisfatórias que, sinceramente, me 
fi zeram seguir com a ideia de presidir o “nosso” 
Sindicato.

Será uma honra contribuir como Presidente do 
SINOREG ES no próximo biênio, especialmente 
pelo momento que nossa Classe se encontra. 
Estamos em fase de absoluta harmonia entre 
antigos e novos cartorários. A experiência 
profi ssional de décadas e décadas de vários 
associados aliada ao conhecimento técnico 
mais moderno de muitos outros “novos” 
membros fará o Sindicato muito mais forte do 
que sempre foi.

Classe unida representa força! Não foi por 
outro motivo que alcançamos, juntos, o maior 
número de votos da história das eleições já 
realizadas aqui.

Respeitosamente convido a todos os membros 
desse Sindicato para que, a partir de 02 de 
janeiro de 2013, passem efetivamente a viver 
a vida sindical. Estaremos aqui presentes em 
forma de Diretoria Executiva, Conselho Fiscal 
e Conselho de Ética, sempre subordinados a 
soberana Assembleia de membros, para zelar 

pelo que é nosso e prestigiar a nossa tão 
querida profi ssão.

Diretores de departamentos e especialidades 
juntamente com a assessoria jurídica estarão 
prontos para bem orientar nossos associados 
sempre que necessário. Cursos, palestras e 
seminários que agreguem conhecimento e 
confraternização serão sempre bem vindos. 

Nossa Diretoria de Relações Institucionais terá 
por nobre missão estreitar ainda mais os nossos 
laços de afi nidade com as principais lideranças 
do Estado. O Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário conhecerão nossas ideias mais de 
perto. Nos assuntos que importam a Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça, buscaremos 
fortalecer a saudável parceria que já existe.

Alcançaremos os nossos objetivos. Conto 
com a participação permanente de cada um 
dos membros do Sindicato dos Notários e 
Registradores do Estado do Espírito Santo. 

Seja você Registrador Civil, Registrador de 
Imóveis, de Pessoas Jurídicas, de Títulos e 
Documentos, Tabelião de Protestos ou de 
Notas, aqui é a sua Casa, e essa é a sua 
Família, sem qualquer distinção.

Mais uma vez, o meu MUITO OBRIGADO por 
tudo que sinto agora, especialmente àquele 
que foi um dos primeiros a querer me ver como 
Presidente do SINOREG ES, Sr. Helvécio Duia 
Castello.

A todos, um feliz natal e um ano novo cheio de 
saúde, paz e prosperidade.

São os votos de Hugo Antonio Ronconi.
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Rodrigo Grobério Borba 
Advogado - OAB/ES 11.017
E-mail: rodrigo@agvadvocacia.adv.br

TIRA-DÚVIDAS jurídico

A  dúvida registrária, procedimento previsto 
nos arts. 198 e seguintes da Lei de Registros 
Públicos (L. 6015/73) é pedido formulado 
pelo oficial, a requerimento da parte, para 

que o juiz competente decida sobre a legitimidade de 
exigência feita, como condição do registro pretendido.
Em apertada síntese, cabe ao oficial, a pedido do 
interessado, remeter para o juiz competente o título 
com as razões do não registro, anotando tal fato no 
livro de protocolo. Em seguida, deverá o oficial dar 
ciência da dúvida ao interessado, para que no prazo de 
15 dias este possa impugná-la diretamente em juízo. 
Apresentada ou não a impugnação o juiz determinará, 
se for o caso, o cumprimento de diligencias e, após 
oitiva do Ministério Público, prolatar sentença.

Feitas essas singelas considerações sobre o 
procedimento, passa-se a comentar algumas questões 
relevantes sobre o tema.

DA NATUREZA JURÍDICA
O art. 204 da Lei 6.015 evidencia o caráter 

administrativo da decisão da dúvida. Por essa razão 
ela não adquire qualidade de coisa julgada, de modo 
que não se sujeita aos efeitos da imutabilidade. Pode 
haver, inclusive, reiteração do pedido, desde que seja 
superado o motivo anteriormente reconhecido. Por 
não fazer coisa julgada, a mesma questão objeto da 
dúvida pode ser discutida judicialmente.

Por outro lado, a dúvida não pode alterar matéria já 
examinada na esfera judicial. 

LEGITIMIDADE
O art. 198 da L. 6.015 estabelece que o procedimento 

se inicia com o requerimento do apresentante, ao passo 
que os arts. 199 e 202 se referem ao interessado. A 
rigor, como se sabe, apresentante e interessado não 
são expressões sinônimas.

A mera condição de apresentante não é suficiente 
para impugnar a dúvida (art. 199). A circunstancia 
fática de ter sido alguém portador do título ao 
cartório (apresentante) é insuficiente para impugnar. 

É necessário, inobstante o caráter administrativo 
da decisão, existir de quem a impugne um legítimo 
interesse, que consiste no bem da vida derivado de 
sua improcedência. Se o mero apresentante pudesse 
requerer a suscitação, se criaria o risco da sentença 
de dúvida atingir a esfera jurídica do verdadeiro 
interessado, sem que esse tenha sido notificado para 
acompanhar o procedimento, situação que não se 
coaduna com o devido processo legal.

DÚVIDA INVERSA
A dúvida inversa constituiu uma prática forense 

que, no passado, a jurisprudência hesitou ora a 
admitindo, ora a recusando. Ocorre quando a parte 
dirige-se diretamente ao juiz competente queixando-
se de recusa do oficial de proceder a certo registro 
ou declarar dúvida. Ela não encontra fundamento de 
validade na Lei de Registros Públicos e acaba por 
subverter o procedimento, pois o interessado apresenta 
sua irresignação diretamente ao juiz, ouvindo-se o 
oficial no curso do procedimento.

Embora exista controvérsia sobre a possibilidade de 
seu uso, a orientação superior encontrada na doutrina 
e jurisprudência vai no sentido de um precedente do 
STF, criado a partir do julgamento do RE 77.966MG, 
cuja ementa é clara ao dispor: “de observar que 
tendo sido a formulação da dúvida anterior à LRP, a 
jurisprudência era vacilante quanto a demiti-la ou não 
sob a forma da chamada dúvida inversa, e que era 
aquela dirigida diretamente pela parte ao juiz, ao invés 
de o ser pelo oficial de registro. Após a LRP a dúvida 
inversa tornou-se realmente inviável”.

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO 
OFICIAL QUE QUALIFICA O TÍTULO

Não obstante seja um tema polêmico, predomina o 
entendimento de que não cabe mandado de segurança 
contra o ato do oficial registrador que após fazer 
qualificação do título formula e indica por escrito a 
exigência a ser satisfeita.

O amparo legal seria o art. 5º da Lei nº 12.016/09, 

SUSCitação dE dÚVida – ALGUMAS 
QUESTÕES RELEVANTES SOBRE O PROCEDIMENTO
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que deve ser aplicado analogicamente. Esse dispositivo 
legal veda a impetração do mandamus contra ato que 
possa ser atacado por meio de recurso administrativo 
com efeito suspensivo.

Mesmo não tendo a dúvida natureza de recurso, 
mas de procedimento, as hipóteses guardam 
semelhanças porque o efeito suspensivo, que é a razão 
preponderante da vedação contida no dispositivo legal 
citado no parágrafo anterior, seria proporcionado pela 
validade da prenotação do título até a decisão final do 
procedimento.

COMPETÊNCIA PARA CONHECER DA DÚVIDA
O juiz competente para conhecer e dirimir a dúvida é 

aquele ao qual a lei estadual de organização judiciária 
atribui referida função. O Código de Organização 
Judiciária (Lei Complementar nº 234/2002 e alterações) 
atribui competência ao juízo de Registro Público:

Art. 59 - Compete ainda aos Juízes de Direito, 
especialmente em matéria de Registro Público:
IV - decidir, salvo em caso de execução de 
sentença proferida por outro Juiz, sobre dúvidas 
levantadas e consultas feitas por Tabeliães e 
Oficiais de Registro Público e sobre distribuição 
de causas;
VII - dirimir as dúvidas de qualquer natureza, 
levantadas sobre registro público;

Um ponto a ser destacado sobre essa questão é 
que a jurisprudência está pacificada no sentido de que 
a justiça estadual é competente para o julgamento dos 
procedimentos de dúvida mesmo quando há interesse 
da União, justamente por não se tratar de procedimento 
de jurisdição contenciosa. Existem raríssimas 
exceções, como, por exemplo, nas hipóteses previstas 
nos incisos I e II do art. 1º da L. 5.972/73; e a prevista 
no § 3º do art. 8-A da L. 6.739/79.

DÚVIDA DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL
Não há dúvida que o título judicial não está imune 

à qualificação registral. A questão reside em saber 
qual o juiz competente para examinar as razões da 
recusa. O Código de Normas da Corregedoria-Geral 
do Espírito Santo é omisso neste ponto. 

Art. 1145. Os mandados oriundos de outras 
Comarcas, os da Justiça do Trabalho e da 
Justiça Federal somente serão submetidos à 
apreciação do juiz quando houver motivo que 
obstaculize o cumprimento da ordem, cabendo ao 
registrador suscitar dúvida independentemente 
de requerimento da parte.

Art. 198, Lei Federal nº 6.015/73 – LRP.
Entretanto, o Ofício-Circular nº 123/2011 da E. 

Corregedoria-Geral da Justiça é claro ao estabelecer 
como se deve proceder nessa situação:

Art. 2º - DETERMINAR aos(as) Senhores(as) 
Oficiais(alas) de Registro de Imóveis a rigorosa 
qualificação dos títulos que lhe são apresentados 
para registro e averbação, inclusive os 
decorrentes de atos judiciais, impedindo 
(art.1.121 do Código de Normas) aqueles que 
não satisfaçam os requisitos exigidos por lei.
§ 1º. Caberá ao(a) OFICIAL(A) 
REGISTRADOR(A), quando da ocorrência do 
impedimento referido no caput, motivar, por 
escrito (art. 198 da LRP), o(s) motivo(s) da 
qualificação negativa registral do título judicial 
apresentado e fornecê-lo(s) ao(s) interessado(s), 
assim como, quando for o caso, diretamente ao 
Juízo emissor do título judicial.
§ 2º. O apresentante, não se conformando 
com a(s) exigência(s) do(a) oficial(a), ou não 
a(s) podendo satisfazer, poderá postular que o 
título judicial, com a declaração de dúvida, seja 
remetido ao juízo com competência em Registros 
Públicos, sem prejuízo que o(a) próprio(a) 
registrador(a) o faça, em conformidade com o 
art. 1.103 do Código de Normas.
§ 3º. Na hipótese do Juízo emissor do título 
judicial, após cientificado dos motivos que 
impediram a qualificação positiva registral, assim 
como da propositura de eventual suscitação 
de dúvida, por requerimento do apresentante 
ou iniciativa ex officio do(a) OFICIAL(A) 
REGISTRADOR(A), reiterar a ordem judicial 
para que o título judicial seja registrado ou 
averbado, o(a) OFICIAL(A) REGISTRADOR(A) 
deverá fazê-lo, consignando que o ato registral 
efetivou-se em decorrência de reiteração de 
ordem judicial.

A única ressalva que se faz é com relação ao § 
2º acima transcrito. A hipótese nele tratada parece 
que contrariou posicionamento do STJ firmado no 
julgamento do Conflito de Competência nº 31.225-SP, 
publicado no DJU de 20.02.2001, p. 135, cuja ementa 
é a seguinte:

Competência. Registro da penhora determinado 
em execução trabalhista. Obstáculo criado 
pelo serventuário com amparo em decisões 
proferidas pelo Juiz Corregedor Permanente da 

TIRA-DÚVIDAS jurídico
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comarca. Não é dado ao juiz correicional, no 
exercício de sua função administrativa, opor-
se ao que fora ordenado sob o império da 
decisão proferida em feito jurisdicionalizado. 
Precedentes do STJ. Conflito conhecido, 
declarada a competente a suscitante.

INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO 
ADVOGADO

Impugnada a dúvida, deve ser ouvido o ministério 
público. A intervenção do MP como fiscal da lei é 
obrigatória, vez que determinada pelo Código de 
Processo Civil (art. 83).

A impugnação da dúvida deve ser firmada por 
advogado regularmente constituído. Não se deve 
olvidar que a dispensa de advogado em qualquer 
questão posta em juízo somente poderá acontecer 
se a lei expressamente autorizar, o que não é o caso 
da Lei de Registro Público. Se o suscitado não puder 
constituir advogado, cumpre ao Estado prestar a 
assistência jurídica integral e gratuita, impugnando a 
dúvida por meio da defensoria pública, desde que ele 
comprove a insuficiência de recursos.

SENTENÇA E RECURSOS 

A expressão sentença, utilizada em diversos 
artigos na L. 6.015/73 (199, 202 e 203 II) significa o 
pronunciamento judicial que põe fim ao processo de 
dúvida. 

O recurso cabível contra a decisão que julgar 
procedente ou improcedente a dúvida é a apelação, 
que deve ser dirigida ao juiz que a prolatou e este, 
por sua vez, encaminhará ao órgão de segundo grau 
competente.

O art. 202 limita a legitimação para apelar ao 
interessado, ou seja, aquele em cujo nome seria 
efetuado o registro; ao ministério público, na qualidade 
de fiscal da lei; e ao terceiro prejudicado, que é aquele 

que, não sendo interessado, demonstre prejuízo 
consequente da realização do registro ou de sua 
vedação.

O oficial não é interessado no procedimento, de 
modo que não possui interesse recursal. A única 
exceção a essa regra que pode ser vislumbrada seria 
na hipótese dele sofrer uma condenação no pagamento 
de custas e honorários.

CUSTAS
O art. 207 da Lei de Registros Públicos é claro ao 

dispor que: “No processo de dúvida, somente serão 
devidas custas, a serem pagas pelo interessado, 
quando a dúvida for julgada procedente”.

O oficial não deve custas, independentemente do 
julgamento procedente ou improcedente da suscitação 
de dúvida. Isso porque o oficial pratica ato de ofício, 
sem ter interesse juridicamente protegido na decisão 
proferida. Tanto que, como visto, ele sequer possui 
interesse de interpor eventual recurso contra a decisão 
(a propósito vide art. 202 LRP). Nesse sentido cita-se 
interessante julgado:

SUCUMBÊNCIA – Verba – Imposição ao Oficial 
de Registro – Inadmissibilidade.
A suscitação de dúvida, a requerimento do 
apresentante do título, constitui dever de ofício 
do Oficial de Registro de Imóveis, que se 
submete à orientação do Juiz, sem legitimação 
para apelar da sentença (Arts. 198 e 202 da Lei 
de Registros Públicos). Por isso, não está sujeito 
ao das despesas processuais, nem se lhe exige 
a assistência de advogado . (Apelação cível n. 
1.647-0, j. em 4.10.1982, v.u., Rel. Des. Bruno 
Affonso de André, DJE de 12.11.1982, p. 15)

Por outro lado, de acordo com art. 207 da LRP, o 
interessado deve pagar as custas do procedimento na 
hipótese da dúvida ser julgada procedente, ou seja, 
quando o juiz decide que o oficial agiu corretamente.

TIRA-DÚVIDAS jurídico

Dezembro_2012.indd   17 13/12/2012   11:07:05



18

Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

ARTIGO

O direito de propriedade, um dos mais antigos e 
defendidos institutos jurídicos, ganhou espaço 
de destaque na Constituição Federal de 1988 
quando alocado no caput do artigo 5º1, o qual 

trata dos direitos e garantias fundamentais, tornado-se 
cláusula pétrea (CF, art. 60, §4, IV), somente podendo ser 
suprimido com a promulgação de uma nova constituição.

A propriedade é um instituto complexo, que envolve 
o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem 
quer a possua (ius utendi, ius fruendi e ius abutendi), sendo 
a faculdade de disposição regra geral do ornamento, o 
que, por sua vez, possibilita o tráfi co jurídico de bens e, 
consequentemente, a circulação e criação de riquezas. 
No entanto, tal faculdade pode ser suprimida pela ordem 
jurídica que, para fi ns específi cos e previstos em lei, tolera 
ou impõe sua suspensão de forma temporária.

Por seu turno, a proibição de dispor é uma fi gura jurídica 
que não recebe tratamento sistemático pelo ordenamento 
jurídico, estando suas normas dispostas em leis esparsas.

Por defi nição, a proibição de dispor pode ser 
entendida como a “privação do poder de disposição 
inerente ao direito de propriedade, com maior ou 
menor amplitude e visando fi nalidades diversas. Nesse 
sentido, a indisponibilidade de bens é forma especial de 
inalienabilidade e impenhorabilidade, impedindo acesso de 
títulos de disposição ou oneração, ainda que formalizados 
anteriormente à decretação da inalienabilidade”.

Embora não constitua direito real, a proibição de dispor 
prevista em negócios jurídicos gratuitos deverão ser levada 
a registro no cartório de Registro de Imóveis competente, 
sob pena de não serem efi cazes perante terceiros. Regra 
esta que diverge das restrições legais, as quais passam 
a surtir efeitos erga omnes a partir da publicação da lei 
concernente.

A indisponibilidade constitui uma espécie de modo 
ou encargo, visto tratar-se de limitação ou restrição às 
faculdades dispositivas de um direito. Deve, portanto, ser 
interpretada restritivamente e não pode ser presumida, 
uma vez que contraria o estado natural da propriedade, 
assegurado pelo artigo 1.231 do Código Civil, o qual dispõe 
que a “propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova 
em contrário”.

As proibições de dispor têm, quase que unanimemente, 
o mesmo fi m imediato, ou seja, a indisponibilidade do 

1 “CF - Art. 5º -Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”

a ProiBição DE DISPOR
Linhas gerais sobre a indisponibilidade de bens no Cartório 
de Registro de Imóveis

patrimônio. No entanto, elas podem ter diferentes origens, 
quais sejam: proibições legais de dispor, proibições judiciais 
ou administrativas e as proibições voluntárias.

As proibições legais são aquelas decorrentes da lei, 
produzem seus efeitos desde logo, independente de 
declaração judicial ou administrativa ou de sua publicidade 
no Registro de Imóveis, ou seja, elas não necessitam de 
inscrição própria ou de qualquer menção no conteúdo do 
assento, vez que a própria lei já supre esta necessidade. 
Entretanto, embora não dispensada a publicidade registral, 
nada impede o registro da restrição legal de dispor, podendo 
a lei prever sua inscrição.

Inúmeras são as proibições legais de dispor2, passamos 
então à análise daquelas mais recorrentes no dia-a-dia do 
registrador de imóveis:

a) Proibição de dispor decorrente do registro de hipo-
teca cedular (arts. 35 e 59 do Decreto-Lei 167/1967)

b) Proibição de dispor decorrente da averbação de pe-
nhora em processo de execução fi scal (art. 53, § 1º, 
da Lei 8.121/1991)

c) Proibição de dispor decorrente de normas que esta-
belecem a fração mínima imobiliária (art. 4º, II, Lei 
6.766/1979 e estatuto da Terra). É proibida a aliena-
ção de imóvel urbano com área inferior a 125 metros 
quadrados, com no mínimo cinco metros de frente 
(salvo existência de exigência maior ou menor em lei 
municipal); e de imóveis rurais com área inferior ao 
módulo legal previsto para a região. A fi nalidade da 
lei é assegurar a função social da propriedade, que 
seria comprometida nas hipóteses de parcelamentos 
mínimos.

d) Proibição de disposição relativa a imóveis rurais em 
que o interessado na aquisição é pessoa estrangeira.

e) Proibição de disposição de imóveis do ausente: os 
imóveis do ausente não podem ser alienados, salvo 
se a venda tiver por fi nalidade evitar a ruína e me-
diante alvará judicial. Podem, entretanto, ser desa-
propriados e hipotecados (art. 31, CC). A fi nalidade 
da norma legal é a preservação do patrimônio do 
ausente, quando ainda existir possibilidade de retor-
no. Aberta a sucessão defi nitiva, os imóveis podem 
ser vendidos e, regressando o ausente nos dez anos 
seguintes de sua abertura, fará jus ao preço ou aos 
bens sub-rogados em seu lugar (art. 39, CC)

f) Proibição de disposição de imóveis oriundos de pro-
jetos de reforma ou regularização agrária ou urbana 
que contemplam população de baixa renda.

2 Segundo Luiz Guilherme Loureiro.
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g) Proibição de alienar imóvel em virtude de ausência 
da anuência conjugal. Segundo o art. 1.647, I, do Có-
digo Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autoriza-
ção do outro, alienar ou gravar de ônus reais os bens 
imóveis, exceto no regime da separação absoluta. 
Quando um dos cônjuges denegue a autorização 
sem motivo justo, sua outorga pode ser suprimida 
pelo juiz (art. 1.648, CC). A norma legal visa proteger 
o patrimônio familiar, ainda que se trata de bem pró-
prio, salvo, como foi visto, no regime de separação 
absoluta de bens.

h) Proibição de alienar imóveis de fi lhos menores, tu-
telados ou curatelados. Os pais ou representantes 
legais não podem alienar ou gravar de ônus reais os 
imóveis dos fi lhos menores, salvo se houver neces-
sidade ou interesse evidente da prole e mediante au-
torização judicial (art. 1.691, CC). A mesma restrição 
legal é aplicada na tutela e na curatela: nesses ca-
sos, além da autorização judicial é necessária prévia 
avaliação judicial (arts. 1.750 e 1.774 do CC).

Como já salientado em parágrafos anteriores, além 
da proibição legal de dispor, temos também a judicial, 
administrativa e a voluntária. Passamos então à análise das 
judiciais e administrativas.

Essas restrições judiciais de dispor são aquelas 
emanadas de autoridade judiciária, cuja fi nalidade é 
assegurar o resultado útil de uma sentença ou pela 
autoridade administrativa em procedimento não judicial. Tais 
restrições não emanam diretamente da lei, mas de decisões 
judiciais ou administrativas que tem por embasamento a 
norma legal.

Tais restrições devem ser averbadas3 no fólio real para 
que surtam efeitos erga omnes (perante terceiros), já que 
implicam em alteração do conteúdo do registro e produzem 
relevantes efeitos sobre o tráfi co imobiliário.

Vale ressaltar que, mesmo por ordem judicial ou 
administrativa, o registrador de imóveis deve proceder a 
qualifi cação registral e observar o princípio da prioridade, 
sendo que os títulos anteriormente prenotados terão 
preferência para o registro.

Já as proibições voluntárias de dispor são aquelas 
que decorrem da manifestação de vontade do titular do 
direito e somente são possíveis no ordenamento jurídico 
brasileiro em negócios jurídicos gratuitos como a doação, o 
testamento e a instituição de bem de família.

A proibição voluntária de dispor é composta basicamente 
pelas cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e/
ou incomunicabilidade, o que signifi ca dizer que os bens 
constituídos por tais gravames não estão sujeitos a venda 
ou doação, também não poderão ser dado em garantia real 
(penhor ou hipoteca), tampouco serem penhorados em 
execução movida contra o seu titular e, se gravados com 
a cláusula de incomunicabilidade, não se comunicarão ao 
cônjuge.

O Código Civil, em seu artigo 1.911, anota que “a cláusula 
3 Art. 247 - Averbar-se-á, também, na matrícula, a declaração de indis-
ponibilidade de bens, na forma prevista na Lei.

de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de liberalidade, 
implica impenhorabilidade e incomunicabilidade”. 
Coadunando com o dispositivo acima, o Supremo Tribunal 
Federal já possui entendimento sumulado sobre o tema 
(Súm. 49), dispondo que “a cláusula de inalienabilidade 
inclui a incomunicabilidade dos bens”.

Via de regra, é vedado ao testador incluir cláusula de 
inalienabilidade nos bens componentes da legítima, salvo 
se houver justifi cação autêntica e verdadeira. Para que 
isso seja possível, a doutrina entende que os motivos 
ensejadores devem constar expressamente do testamento. 
Tais razões não podem se fundar em motivos egoísticos 
do testador, ou seja, apenas se admite tais estipulações 
para salvaguardar os interesses dos herdeiros, como por 
exemplo, evitar a dilapidação do patrimônio por herdeiro 
toxicômano ou pródigo, ou seu perecimento em virtude 
de má administração, dívidas e até mesmo ambição de 
cônjuge interesseiro.

É possível, segundo a doutrina, a estipulação apenas 
de cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade, 
de modo que o bem não poderá sofrer constrição judicial 
nem se comunicará ao cônjuge, podendo, entretanto, ser 
alienado.

Noutro giro, há também a possibilidade de estipulação 
de cláusula de Inalienabilidade parcial, de modo que fi ca 
apenas vedada a alienação a determinada(s) pessoa(s), 
afi nal, quem pode o mais – que é proibir a disposição 
absoluta do bem - pode o menos. Regra esta que decorre 
da livre manifestação de vontade e não ultrapassa os limites 
legais.

Por fi m, a cláusula de inalienabilidade não pode viger 
eternamente, sob pena de retirada total e perpétua do bem 
do tráfi co jurídico, violando princípios fundamentais como a 
função social da propriedade e a livre iniciativa. Tal modo 
ou encargo apenas será vigente enquanto viver o herdeiro 
ou donatário, não podendo passar para geração seguinte. 
Em caso de instituição de bem de família sua extinção se 
dá com a morte de ambos os cônjuges e com a maioridade 
dos fi lhos, salvo se curatelados.

Portanto, diversas são formas de proibição de dispor 
que poderão ingressar no registro de imóveis, as quais 
poderão emanar da lei, ordem judicial ou administrativa e 
pela vontade do instituidor. O registrador de imóveis, assim 
como o tabelião de notas, que lavrará a escritura, conforme 
o caso, deverão estar sempre atentos às características de 
cada ato, pois, apesar de na prática terem função similares, 
cada um possuirá particularidades próprias que variarão da 
forma de instituição, registro e sua extinção.

Para melhor entendimento do tema, recomendamos a 
leitura de outros artigo já publicados em nossas revistas:

1- Possibilidade de hipotecar imóvel objeto de alienação 
fi duciária – Revista Outubro de 2012, pág. 19.

2- Alienação de Bem Imóvel Penhorado – Revista Agosto 
de 2012, pág. 09.

3- Cessão de Direitos Hereditários de Bem Individualiza-
do – Revista de Julho de 2012, pág. 16.

4- Bem de Família – Revista Fevereiro de 2012, pág. 6.
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