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EDITORIAL

3

Hugo Ronconi
Presidente do Sinoreg-ES

O SINOREG-ES exerce o gerenciamento 
fi nanceiro do FARPEN em cumprimento ao 
artigo 2º da Lei Estadual 6.670/01. sendo 
atribuição da AMAGES o gerenciamento 

administrativo.

Estando a Lei em pleno vigor, resta aos notários e 
registradores repassarem para o Fundo as contribuições 
ao custeio dos atos gratuitos praticados pelos 
registradores civis das pessoas naturais, incidentes 
sobre os atos lançados em livros de notas e registros 
públicos, nos termos do artigo 5º da mesma lei.

Os artigos 7º e 8º estabelecem formas de procedimentos 
a todos os titulares de serviços notariais e de registros, 
que devem enviar até o dia 10 (dez) do mês subsequente 
os valores correspondentes às contribuições retidas, 
encaminhando à diretoria do Fórum da Comarca relatório 
DISCRIMINADO dos atos lançados em livros de notas 
e de registros públicos, acompanhado do respectivo 
comprovante de depósito bancário, cumprindo ao Juiz 
Diretor do Fórum encaminhá-los ao FARPEN.

Com o avanço da informática, os relatórios atualmente 
são disponibilizados pela INTERNET, inclusive sendo 
possível ao SINOREG-ES obtê-los de forma eletrônica, 
bastando que as serventias os disponibilizem no site 
institucional. A Corregedoria Geral da Justiça já recebe 
de todas as serventias cumpridoras das normas legais 
os seus relatórios mensais, o que ainda não ocorre para 
com o SINOREG-ES (gerente fi nanceiro do FARPEN). 
Certamente, com a colaboração de todos, chegaremos 
lá. Vale ressaltar que foi enviado à Egrégia Corregedoria 
Geral da Justiça o ofício nº005/2013, de 15/02/2013, 
assinado pelo SINOREG-ES, ANOREG-ES e Colégio 
Notarial do Brasil-ES manifestando total concordância 
pelo cumprimento dos artigos 7º e 8º, da Lei Estadual 
6.670/01.

A AMAGES tem atuado de maneira muito positiva, 
notifi cando os titulares inadimplentes, mostrando 
efetividade na exigência do correto cumprimento da Lei.

Nosso sindicato tem exercido uma excelente parceria 
com a Egrégia Corregedoria, recebendo apoio total 
em diversos assuntos de interesse dos notários e 
registradores, inclusive no que diz respeito à Central de 
Interdições e os estudos para a Central de Informações 
do Registro Civil, além de diversos outros assuntos 
relacionados à Classe.

Em reunião de diretoria, por unanimidade de votos, 
houve a ratifi cação da exigência ao cumprimento fi el da 
Lei 6.670/01, especialmente com referência aos seus 
artigos 7º e 8º, possibilitando ao FARPEN, cumprir o 
artigo 9º, efetuando os repasses de todos atos gratuitos 
praticados pelos registradores civis das Pessoas 
Naturais, por entender que a obrigação de cumprimento 
não é apenas para o SINOREG-ES, mas sim, para 
todos os Notários e Registradores do Espírito Santo.

Trabalharemos junto à CGJ/ES no sentid o obtermos 
via sistema, através de senha disponibilizada em 
nosso favor, todos os relatórios de atos praticados, 
fi cando sob a responsabilidade dos registradores 
civis das pessoas naturais enviar ao SINOREG-ES os 
comprovantes dos atos praticados gratuitamente para 
fi ns de ressarcimento, a exemplo do convênio que 
fi rmamos com o Tribunal de Justiça para o recolhimento 
do FARPEN.

O CUMPRIMENTO DA LEI 6.670/01
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AVISO

AVISO

Atendendo ao disposto na Lei Estadual 9.975/2013, informamos que nos termos do artigo 290, da Lei Federal 6.015/73, 
os emolumentos devidos pelos atos relacionados com primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiado 
pelo SFH-Sistema Financeiro de Habitação, serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento).

A DIRETORIA

Lei Estadual Nº 9.975, DE 14/01/2013 
Data D.O.: 15/01/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgar o artigo 290 da Lei Federal nº 6.015, de 31.12.1973, no interior das 
corretoras e cartórios de imóveis situados no Estado.

O Governador do Estado do Espírito Santo

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. As corretoras e os cartórios de registro de imóveis situados no Estado ficam obrigados a afixar em seus 
estabelecimentos aviso informando sobre o desconto de 50% (cinquenta por cento) concedido nos emolumentos 
devidos pelos atos praticados referentes à escritura pública na aquisição do primeiro imóvel para fins residenciais, 
financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, conforme previsto no caput do artigo 290 da Lei Federal nº 6.015, 
de 31.12.1973.

 Art. 2º. O aviso deve ser exposto de forma destacada, em cartaz medindo 297 x 420 mm (duzentos e noventa e sete 
por quatrocentos e vinte milímetros) (folha A3) e caracteres em negrito com, no mínimo, 2 cm (dois centímetros), fonte 
tamanho 72 (setenta e dois).

Art. 3º. As disposições contidas nesta Lei aplicar-se-ão às corretoras que possuírem páginas na Rede Mundial de 
Computadores - Internet.

 Art. 4º. O descumprimento desta Lei, por parte dos cartórios de registro de imóveis, sujeitará o infrator à restituição 
dos valores recebidos indevidamente, nos termos do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.078, de 11.09.1990.

Art. 5º. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para que as corretoras e os cartórios de registro de imóveis se 
adaptem aos desígnios dispostos nesta Lei.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no artigo 2º desta Lei resultará multa diária no valor 500 (quinhentos) 
Valores de Referência do Tesouro Estadual - VTREs, podendo ainda resultar na suspensão do alvará de funcionamento 
do estabelecimento que ultrapassar 30 (trinta) dias do início da contagem da multa aqui mencionada, sem prejuízo 
desta.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 14 de janeiro de 2013.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
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INCRA

O Incra informa que, a partir de fevereiro de 2013, o 
procedimento de certificação de imóveis rurais vai 
mudar. A certificação passará a ser realizada de forma 
automatizada, por meio do Sistema de Gestão Fundiária 
(Sigef). 

O Sigef é uma ferramenta eletrônica criada para enviar, 
recepcionar, validar, organizar e disponibilizar dados 
georreferenciados de imóveis rurais. Esse novo sistema 
é capaz de analisar sobreposição com o cadastro 
georreferenciado do Incra e gerar planta e memorial 
descritivo de forma automática, atendendo de forma 
eficiente e eficaz o que determina o § 5° do art. 176 da 
Lei 6.015/73, incluído pela Lei 11.952/09.

Os dados levantados deverão ser submetidos ao Sigef 
por meio de planilha eletrônica (formato “.ods”), para 
certificação. A fim de garantir a segurança e a integridade 
das informações contidas no sistema, os dados deverão 
ser enviados por profissional credenciado, que acessará 
o Sigef por interface Web e será autenticado por meio 
de certificado digital (token). Todo profissional deverá 
necessariamente adquirir sua certificação digital (token) 
para que possa acessar o Sistema. Esses dispositivos 
estão devidamente homologados pelo Instituto de 
Tecnologia da Informação, autarquia federal vinculada 
à Casa Civil da Presidênciada República. Veja, ao final 
deste informativo, a relação de tokens homologados.

Após o envio dos dados, caso não seja detectada 
sobreposição ou qualquer outra falha técnica, o 
credenciado poderá solicitar a certificação. Neste 
momento, serão gerados os documentos (planta e 
memorial descritivo) assinados digitalmente, podendo 
ser impressos e levados ao registro de imóveis.

O Sigef também está preparado para acesso dos 
cartórios de registro de imóveis, que poderão acessar 
o sistema e informar os dados de domínio. A troca 
de informações entre cartórios de registro de imóveis 
e o Incra nesse ambiente online e seguro traz maior 
dinamismo ao procedimento e possibilita a geração de 
documentos (planta e memorial descritivo) atualizados 
com os dados de domínio do imóvel.
Importante: para utilizar o Sigef, o técnico credenciado 
deverá estar com seus dados atualizados junto ao Incra. 
A atualização é feita por meio da página da autarquia 
(www.incra.gov.br), no banner Certificação de Imóveis 
Rurais, localizado na parte inferior do sítio.

Para dirimir dúvidas a respeito do novo procedimento 
de certificação, foi colocado à disposição o seguinte 
e-mail: duvidas.sigef@incra.gov.br

Fonte: Informativo INCRA

DIRETORIA DO ORDENAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA COOR-
DENAÇÃO GERAL DE CARTOGRAFIA

MUDANÇA NA CERTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN

DEMONSTRATIVO – MÊS DE JANEIRO DE 2013
 

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 DEZEMBRO/2012, aprovando o ressarcimento dos Atos 
Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 550.723,95

Saldo em caixa mês anterior 1.700.232,21

Resgate aplicação CDB em 31/01/2013 - Ressarcimento despesas Registro Civil 3.433,58

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 2.254.389,74

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 307.326,00

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 20.629,75

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 279,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.014,48

4.1 - 2% referente depósito entre 20/12 a 31/12 165,43

5 - Repasse à AMAGES 11.006,48

5.1 - 2% referente depósito entre 20/12 a 31/12 165,43

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 001/2013 3.433,58

SALDO LÍQUIDO 1.900.369,59

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 55.072,40

C.a - 10% referente depósito entre 20/12 a 31/12 827,15

SALDO 1.844.470,04

Recebimentos entre 20/01 a 31/01 7.404,79

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.851.874,83

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 55.899,55 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e 
cinco centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de fevereiro de 2013 .

    

   Hugo Antonio Ronconi
Presidente

FARPEN Prestação de contas

Fevereiro_2013.indd   6 18/02/2013   16:26:16



77

 PROVIMENTO N° 27
Dispõe sobre a facultatividade e a competência para o  registro de contratos de alienação fi duciária e de arrendamento 
mercantil de veículos por Ofi cial de Registro de Títulos e Documentos.

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, Ministro Francisco Falcão, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa do Poder 
Judiciário (art. 103-B, § 4°, incisos I, II e III da Constituição Federal)

CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário a fi scalização dos serviços notariais e de registro (art. 103-B, § 
4°, incisos I e III, e art. 236, §1º, ambos da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que compete ao Corregedor Nacional de Justiça expedir Provimentos, e outros atos normativos, 
destinados ao aperfeiçoamente das atividades dos serviços notariais e de registro (art. 8º, inciso X, do Regimento 
Interno do Conselho Nacional de Justiça);

CONSIDERANDO o disposto no artigo 1.361 do Código Civil, no artigo 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.882, de 23 de 
dezembro de 2008, e no artigo 130 da Lei n° 6.015/73;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da matéria, para afastar a adoção de procedimentos confl itantes 
pelos Ofi ciais de Registro de Títulos e Documentos;

RESOLVE:

Art. 1°. É facultativo o registro de contrato de alienação fi duciária e de arrendamento mercantil de veiculo por Ofi cial 
de Registro de Títulos e Documentos;

Art. 2°. É vedada a celebração de convênios, acordos, termos de cooperação ou outras espécies de contratos 
entre Ofi ciais de Registro de Títulos e Documentos e repartiçõs de trânsito, destinados à prática de ato de qualquer 
natureza para licenciamento de veículos, nesses incluídos a disponibilização, o acesso e o uso de qualquer meio 
para a comunicação (inclusive eletrônica feita por Intranet, Internet ou sistema similar) visando noticiar a realização 
de registro ou averbação em Registro de Títulos e Documentos.

Art. 3°. O Ofi cial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio das partes contratantes é o competente para o 
registro, facultativo, de contrato de alienação fi duciária e de arrendamento mercantil de veículo, para conservação 
ou efi cácia. 

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

Brasília, 12 de dezembro de 2012

MINISTRO FRANCISCO FALÇÃO
Corregedor Nacional de Justiça

PROVIMENTO Nº 27
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PROVIMENTO Nº 28

PROVIMENTO N° 28/2013

Dispõe sobre o registro tardio de nascimento, por Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais, nas hipóteses que 
disciplina.

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

CONSIDERANDO o advento da Lei nº 11.790, de 02 de outubro de 2008, que alterou o art. 46 da Lei nº 6.015, de 31 
de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), para permitir o registro da declaração de nascimento, fora do prazo 
legal, diretamente nas serventias extrajudiciais;

CONSIDERANDO os relevantes aspectos sociais, no combate ao sub-registro, abrangidos na sistemática instituída pela 
Lei nº 11.790, de 02 de outubro de 2008;

CONSIDERANDO a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012, que disciplinando a expedição e validade da Declaração de 
Nascido Vivo - DNV;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 46 e 54, § 3º, ambos da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registro 
Públicos);

CONSIDERANDO o disposto no art. 13, incisos II e III, da Lei nº 6.015/73 e nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o disposto o disposto no art. 231, da Constituição Federal, e a Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 03, 
de 18 de abril de 2012, que dispõe sobre o assento de nascimento de indígena no Registro Civil das Pessoas Naturais;

RESOLVE:

Art. 1º. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo previsto no art. 50 da Lei nº 6.015/73 serão 
registradas nos termos deste provimento.

Parágrafo único. O procedimento de registro tardio previsto neste Provimento não se aplica para a lavratura de assento 
de nascimento de indígena no Registro Civil das Pessoas Naturais, regulamentado pela Resolução Conjunta nº 03, de 
19 de abril de 2012, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, e não afasta a 
aplicação do previsto no art. 102 da Lei nº 8.069/90.

Art. 2º. O requerimento de registro será direcionado ao Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar de 
residência do interessado e será assinado por 2 (duas) testemunhas, sob as penas da lei.

Parágrafo único. Não tendo o interessado moradia ou residência fi xa, será considerado competente o Ofi cial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do local onde se encontrar.

Art. 3º. Do requerimento constará:

a) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sempre que possível determiná-la;

b) o sexo do registrando;

c) seu prenome e seu sobrenome;

d) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;

e) os prenomes e os sobrenomes, a naturalidade, a profi ssão dos pais e sua residência atual, inclusive para apuração 
de acordo com os art. 8º e seguintes deste Provimento;
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PROVIMENTO Nº 28

f) indicação dos prenomes e os sobrenomes dos avós paternos e maternos que somente serão lançados no registro se 
o parentesco decorrer da paternidade e maternidade reconhecidas;

g) a atestação por 2 (duas) testemunhas entrevistadas pelo Ofi cial de Registro, ou preposto expressamente autorizado, 
devidamente qualifi cadas (nome completo, data de nascimento, nacionalidade, estado civil, profi ssão, residência, 
números de documento de identidade e, se houver, número de inscrição no CPF), sob responsabilidade civil e criminal, 
da identidade do registrando, bem como do conhecimento de quaisquer dos outros fatos relatados pelo mesmo;

h) fotografi a do registrando e, quando possível, sua impressão datiloscópica, obtidas por meio material ou informatizado, 
que fi carão arquivadas na serventia, para futura identifi cação se surgir dúvida sobre a identidade do registrando.

§ 1º. O requerimento poderá ser realizado mediante preenchimento de formulário, que deverá ser fornecido pelo Ofi cial.

§ 2º. O Ofi cial certifi cará a autenticidade das fi rmas do interessado ou do seu representante legal, bem como das 
testemunhas, que forem lançadas em sua presença ou na presença de preposto autorizado.

§ 3º. Caso se trate de interessado analfabeto sem representação, será exigida a aposição de sua impressão digital no 
requerimento, assinado, a rogo, na presença do Ofi cial.

§ 4º. A ausência das informações previstas nas alíneas “d”, “e”, “f” e “h” deste artigo não impede o registro, desde que 
fundamentada a impossibilidade de sua prestação.

§ 5º. Ausente a identifi cação dos genitores, será adotado o sobrenome indicado pelo registrando, se puder se manifestar, 
ou, em caso negativo, pelo requerente do registro tardio.

Art. 4º. Se a declaração de nascimento se referir a pessoa que já tenha completado doze anos de idade, as duas 
testemunhas deverão assinar o requerimento na presença do Ofi cial, ou de preposto expressamente autorizado, que 
examinará seus documentos pessoais e certifi cará a autenticidade de suas fi rmas, entrevistando-as, assim como 
entrevistará o registrando e, sendo o caso, seu representante legal, para verifi car, ao menos:

a) se o registrando consegue se expressar no idioma nacional, como brasileiro;

b) se o registrando conhece razoavelmente a localidade declarada como de sua residência (ruas principais, prédios 
públicos, bairros, peculiaridades etc.);

c) quais as explicações de seu representante legal, se for caso de comparecimento deste, a respeito da não realização 
do registro no prazo devido; 

d) se as testemunhas realmente conhecem o registrando, se dispõem de informações concretas e se têm idade 
compatível com a efetiva ciência dos fatos declarados no requerimento, preferindo-se as mais idosas do que ele;

e) quais escolas o registrando já frequentou; em que unidades de saúde busca atendimento médico quando precisa;

f) se o registrando tem irmãos e, se positivo, em que cartório eles estão registrados; se o registrando já se casou e, se 
positivo, em que cartório; se o registrando tem fi lhos e, se positivo, em que cartório estão registrados;

]g) se o registrando já teve algum documento, como carteira de trabalho, título de eleitor, documento de identidade, 
certifi cado de batismo, solicitando, se possível, a apresentação desses documentos;

Parágrafo único. A ausência de alguma das informações previstas neste artigo não impede o registro, desde que 
justifi cada a impossibilidade de sua prestação.

Art. 5º. Cada entrevista será feita em separado e o Ofi cial, ou preposto que expressamente autorizar, reduzirá a termo 
as declarações colhidas, assinando-o juntamente com o entrevistado.

Art. 6º. Das entrevistas realizadas o Ofi cial, ou preposto expressamente autorizado, lavrará minuciosa certidão acerca 
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dos elementos colhidos, decidindo fundamentadamente pelo registro ou pela suspeita, nos termos do art 10º.

Parágrafo único – O requerente poderá apresentar ao Ofi cial de Registro documentos que confi rmem a identidade 
do registrando, se os tiver, os quais serão arquivados na serventia, em seus originais ou cópias, em conjunto com o 
requerimento apresentado, os termos das entrevistas das testemunhas e as outras provas existentes.

Art. 7º. Sendo o registrando menor de 12 (doze) anos de idade, fi cará dispensado o requerimento escrito e o comparecimento 
das testemunhas mencionadas neste provimento se for apresentada pelo declarante a Declaração de Nascido Vivo - DNV 
instituída pela Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012, devidamente preenchida por profi ssional da saúde ou parteira tradicional.

Parágrafo único. No registro de nascimento de criança com menos de 3 (três) anos de idade, nascida de parto sem 
assistência de profi ssional da saúde ou parteira tradicional, a Declaração de Nascido Vivo será preenchida pelo Ofi cial 
de Registro Civil que lavrar o assento de nascimento e será assinada também pelo declarante, o qual se declarará ciente 
de que o ato será comunicado ao Ministério Público.

Art. 8º. O Ofi cial, nos cinco dias após o registro do nascimento ocorrido fora de maternidade ou estabelecimento 
hospitalar, fornecerá ao Ministério Público da Comarca os dados da criança, dos pais e o endereço onde ocorreu o 
nascimento.

Art. 9º. A maternidade será lançada no registro de nascimento por força da Declaração de Nascido Vivo - DNV, quando 
for apresentada.

§ 1º. O estabelecimento da fi liação poderá ser feito por meio de reconhecimento espontâneo dos genitores, nos termos 
do artigo 1.609, I do Código Civil Brasileiro, independentemente do estado civil dos pais.

§ 2º. O Provimento nº 16 do Conselho Nacional de Justiça aplica-se aos registros de nascimento lavrados de forma 
tardia, tanto para o reconhecimento da paternidade como para o da maternidade. 

§ 3º. A paternidade ou maternidade também poderá ser lançada no registro de nascimento por força da presunção 
estabelecida no art. 1.597 do Código Civil, mediante apresentação de certidão do casamento com data de expedição 
posterior ao nascimento.

§ 4º. Se o genitor que comparecer para o registro afi rmar que estava separado de fato de seu cônjuge ao tempo da 
concepção, não se aplica a presunção prevista no parágrafo anterior.

§ 5º. Se não houver elementos nos termos do presente artigo para se estabelecer ao menos um dos genitores, o registro 
deverá será lavrado sem a indicação de fi liação. 

Art. 10. Admitem-se como testemunhas, além das demais pessoas habilitadas, os parentes em qualquer grau do 
registrando (artigo 42 da Lei 6.015/73), bem como a parteira tradicional ou profi ssional da saúde que assistiu o parto.

Parágrafo único. Nos casos em que os declarantes e testemunhas já fi rmaram o requerimento de registro, fi ca 
dispensada nova colheita de assinaturas no livro de registro de nascimentos.

Art. 11. Em qualquer caso, se o Ofi cial suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir provas sufi cientes.

§ 1º. A suspeita poderá ser relativa à identidade do registrando, à sua nacionalidade, à sua idade, à veracidade da declaração 
de residência, ao fato de ser realmente conhecido pelas testemunhas, à identidade ou sinceridade destas, à existência de registro 
de nascimento já lavrado, ou a quaisquer outros aspectos concernentes à pretensão formulada ou à pessoa do interessado.

§ 2º. As provas exigidas serão especifi cadas em certidão própria, da qual constará se foram, ou não, apresentadas.

§ 3º. As provas documentais, ou redutíveis a termos, fi carão anexadas ao requerimento.

Art. 12. Persistindo a suspeita, o Ofi cial encaminhará os autos ao Juiz Corregedor Permanente, ou ao Juiz competente 
na forma da organização local.
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Parágrafo único. Sendo infundada a dúvida, o Juiz ordenará a realização do registro; caso contrário, exigirá justifi cação 
ou outra prova idônea, sem prejuízo de ordenar, conforme o caso, as providências penais cabíveis.

Art. 13. Nos casos em que o registrando for pessoa incapaz internada em hospital psiquiátrico, hospital de custódia e 
tratamento psiquiátrico (HCTP), instituição de longa permanência (ILPI), hospital de retaguarda ou instituições afi ns, 
poderá o Ministério Público requerer o registro diretamente ao Ofi cial de Registro Civil competente, fornecendo os 
elementos previstos no artigo 3º deste provimento, no que couber.

§ 1º. O Ministério Público instruirá o requerimento com cópias dos documentos que possam auxiliar a qualifi cação do 
registrando, tais como prontuário médico, indicação de testemunhas, documentos de pais, irmãos ou familiares. 

§ 2º. Quando ignorada a data de nascimento do registrando, poderá ser atestada por médico a sua idade aparente.

§ 3º. O registro de nascimento será lavrado com a anotação, à margem do assento, de que se trata de registro tardio 
realizado na forma do art. 13 deste Provimento, sem, contudo, constar referência ao fato nas certidões de nascimento 
que forem expedidas, exceto nas de inteiro teor.

Art. 14. O Ministério Público poderá solicitar o registro tardio de nascimento atuando como assistente, ou substituto, em 
favor de pessoa tutelada pelo Estatuto do Idoso, ou em favor de incapaz submetido à interdição provisória ou defi nitiva, 
sendo omisso o Curador, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 3º deste Provimento. 

Art. 15. Lavrado o assento no respectivo livro, haverá anotação, com indicação de livro, folha, número de registro e data, 
no requerimento que será arquivado em pasta própria, juntamente com os termos de declarações colhidas e as demais 
provas apresentadas.

§ 1º. O Ofi cial fornecerá ao Ministério Público, ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e à Autoridade Policial 
informações sobre os documentos apresentados para o registro e sobre os dados de qualifi cação das testemunhas, 
quando for solicitado em decorrência da suspeita de fraude ou de duplicidade de registros, sem prejuízo de fornecimento 
de certidão nos demais casos previstos em lei.

§ 2º. O Ofi cial, suspeitando de fraude ou constatando a duplicidade de registros depois da lavratura do registro tardio de 
nascimento, comunicará o fato ao Juiz Corregedor Permanente, ou ao Juiz competente na forma da organização local, 
que, após ouvir o Ministério Público, adotará as providências que forem cabíveis. 

Art. 16. Constatada a duplicidade de assentos de nascimento para a mesma pessoa, decorrente do registro tardio, 
será cancelado o assento de nascimento lavrado em segundo lugar, com transposição, para o assento anterior, das 
anotações e averbações que não forem incompatíveis.

§ 1º. O cancelamento do registro tardio por duplicidade de assentos poderá ser promovido de ofício pelo Juiz Corregedor, 
assim considerado aquele defi nido na órbita estadual e do Distrito Federal como competente para a fi scalização judiciária 
dos atos notariais e de registro, ou a requerimento do Ministério Público ou de qualquer interessado, dando-se ciência 
ao atingido.

§ 2º. Havendo cancelamento de registro tardio por duplicidade de assentos de nascimento, será promovida a retifi cação 
de eventuais outros assentos do registro civil das pessoas naturais abertos com fundamento no registro cancelado, para 
que passem a identifi car corretamente a pessoa a que se referem.

Art. 17 - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília - DF, 

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Corregedor Nacional de Justiça
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Agnaldo DeMaria

CENTRAL DE INTERDIÇÕES

CIT – Central de Interdições e 
Tutelas
Mais segurança para os atos notariais

O SINOREG-ES com apoio da Corregedoria 
Geral de Justiça do Espírito Santo está 
inaugurando um interessante serviço a 
partir de fevereiro deste ano. Trata-se da 

CIT, Central de Interdições e Tutelas, instituída pelo 
Provimento 27/2012, cujo objetivo é criar um ambiente 
que possibilite, de forma simples e rápida, a entrega 
aos Tabelionatos de Notas capixabas as certidões de 
incapacidade civil emitidas pelos Registradores Civis. 
É uma medida importante para prover mais segurança 
aos atos lavrados pelos notários do Estado.
A partir do funcionamento da CIT o Tabelião de Notas, 
para instruir qualquer ato onde seja necessária a 
comprovação da capacidade civil das partes, poderá 
solicitar a emissão da certidão negativa ou positiva para 
o Registrador Civil diretamente através de um sistema 
na internet. Simples assim. O tabelião requisita, o 
registrador responde com a certidão, tudo rápido, sem 
papéis, envelopes ou correios!
O Tabelião poderá perguntar: - Mas como eu vou pagar? 
Simples também. Para isso foi criado um sistema de 
créditos, mais ou menos como os celulares pré-pagos. 
Pelo próprio sistema o notário requisita os créditos e 
imediatamente aparece na tela um boleto. Após quitar, 
o Sindicado confi rma o pagamento, então é liberado 
os créditos para uso nos pedidos. O ressarcimento ao 
ofi cial pelas certidões emitidas será feita pelo Sinoreg-
ES, através de transferência bancária, uma vez por 
mês.
Identifi cando o pedido, o Registrador Civil, com um 
clique, faz a busca baseado nos dados fornecidos 
pelo Tabelião, para saber se algum ato de interdição, 
ausência ou emancipação foi lavrado nas serventias do 
Estado, não somente na sua! Esta é a parte inovadora. A 
certidão de incapacidade civil no Espírito Santo passará 
a ter abrangência estadual. Isto signifi ca que o sistema 
não foi pensado só em prover agilidade. Foi pensado 
também em prover melhor qualidade na prestação do 
serviço. O Tabelião, e por consequência o seu cliente, 

terão em mãos um ato notarial mais seguro. Emitida 
a certidão e assinada digitalmente pelo registrador, a 
mesma já estará disponível para o Tabelião... na hora! 
É vapt-vupt!
Obviamente isso tem um custo. O custo para o 
Registrador Civil é ter de alimentar esta central. Contudo, 
o Provimento foi claro em determinar o prazo de 150 
dias para que isto seja concluído, contado a partir da 
entrada em vigor da norma. Agora em 4 de fevereiro a 
serventia deverá alimentar manualmente a central com 
os atos praticados desde então e em breve, aquelas 
com maior movimento, terão seus sistemas adequados 
para se integrar automaticamente com a  CIT.
Reitero que, a partir desta data, o Registrador Civil 
deverá informar os atos de interdição, emancipação 
e ausência praticados diariamente - ou a informação 
negativa, se não tiver lavrado nada. Findo os 150 
dias, no qual ele terá de estar com todos os índices no 
sistema, aí sim começa a funcionar efetivamente a CIT, 
pois só então os notários poderão fazer pedidos, já que 
o banco de dados estará completo para as buscas. A 
digitação é bem simples, pois só requisita os números 
de livro, folha, termo, datas de registro e ato e os nomes 
do registrado e de seus pais (se houver).
Agradeço o Sinoreg-ES, nas fi guras do atual e anterior 
presidente, senhores Hugo Antônio Ronconi e Jeferson 
Miranda, por confi ar mais uma vez na DeMaria para 
este projeto, assim como gostaria de agradecer o 
indispensável auxilio do Registrador Civil e vice-
presidente do Sindicato, Sr. Fernando Brandão Coelho. 
Esperamos também corresponder às expectativas do 
Dr. Aldary Nunes Junior, Juiz Corregedor, que tanto 
apoiou a ideia. Agora, neste início de funcionamento 
da central, nosso desafi o é dar todo o suporte aos 
Registradores e ao Sinoreg-ES. Que a implantação 
possa ser conduzida com tranquilidade e que esta 
ferramenta seja, efetivamente, um marco positivo na 
evolução da atividade extrajudicial do Espírito Santo.
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Se você é Registrador Civil e lavra atos de interdição, ausência 
e emancipação, você deve informar os índices destes atos, 
diariamente, a partir de agora. Segue abaixo um pequeno roteiro 
de como começar a tomar contato com a CIT:

1 Acesse na internet www.portalsinoreg-es.org.br

2 Faça o login como habitualmente faz, para digitar 
as planilhas do FARPEN

3 Posicione o mouse na opção CIT/ES do menu

4 Desça com o mouse e clique na última opção 
Downloads

5 Clique no local indicado para fazer o download 
do Manual do Usuário

6 Leia o manual com atenção!

CENTRAL DE INTERDIÇÕES
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LANÇAMENTO!!!!
"Manual Prático do Registrador Civil das Pessoas Naturais 

Vol.1 Nascimentos, Casamentos e Óbitos"

A compreensão da Lei de Registros Públicos exige estudo dou-
trinário sistemático de seus institutos e dos diplomas legais a ela 
relacionados.

A presente obra traz como temas centrais os registros de nas-
cimento, de casamento e óbito, abordando de forma prática e 
concisa os institutos de Direito Civil que se projetam no registro, 
como a capacidade, o estado, o nome, seus componentes.

Autor: Gracille Veloso
ISBN:978-85-913421-0-5
Ano:2012
Nº de pagina: 128
Valor R$ 80,00
Para adquirir: sinoreg@sinoreg-es.org.br  / (27) 3314-5111         

INFORMATIVO - CENSEC
Em 01/01/2013 entrou em vigor a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Com-
partilhados - CENSEC, conforme  Provimento n° 18/2012 do CNJ. São comuns 
algumas dificuldades de implantação e adaptação, especialmente num projeto 
de abrangência nacional, o que exige compreensão, apoio e esforço por parte 
dos envolvidos. Dúvidas devem ser encaminhadas para: censec@notariado.org.
br.

Face ao contido no art. 643 do Código de Normas da CGJ/ES, em que o notário 
tem 30 (trinta) dias para complementar o ato da lavratura da escritura com a apo-
sição de todas as assinaturas, a Equipe Técnica CENSEC informou que, caso a 
escritura seja declarada incompleta após o envio das informações à CENSEC, o 
ato deve ser excluído através da função de estorno na CEP e na CESDI ou atra-
vés de um ofício no caso da RCTO. Isso porque na CENSEC todas as centrais 
devem conter apenas atos válidos.

A DIRETORIA
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

ARTIGO

Com regulamentação específi ca dada 
pela Lei Federal 9.492, de 10 de 
setembro de 1997, o Tabelionato de 
Protesto tem importante função social 

dentro do sistema jurídico brasileiro e foi legalmente 
conceituado pelo artigo 1º da supracitada lei, como 
sendo “o ato formal e solene pelo qual se prova a 
inadimplência e o descumprimento de obrigação 
originada em títulos e outros documentos de 
dívida.”

De elevado valor moral e coercitivo, o protesto 
tem como função precípua a “comprovação 
da inadimplência de obrigações constantes de 
títulos e documentos de dívida, mas que a função 
secundária é combater a inadimplência mediante 
a coerção moral do devedor recalcitrante e, 
destarte, contribuir para o progresso do mercado 
de crédito e o desenvolvimento econômico que lhe 
é consequência1”.

Mais especifi camente, um título protestado gerará 
diversas consequências de ordem prática, tanto ao 
apresentante, como ao devedor, dentre elas: “a) 
prova da inadimplência de obrigações decorrentes 
de documentos de dívidas (art. 1º, da Lei 
9.492/97); b) interrupção da prescrição (art. 202, 
III, do CC e Lei de Protestos); c) constituição da 
mora na compra e venda com reserva de domínio 
(art. 1.071, CPC) em a alienação fi duciária de 
bens móveis (Decreto-Lei 911/1969); pressuposto 
de admissibilidade para a ação de execução de 
contrato de câmbio (Lei 4.728/1965, art. 75 – Lei 
de mercado de capitais); e) caracterização do 
estado de falência (art. 94, I da Lei 11.101/2005)”.

1  Luiz Guilherme Loureiro, 2011, p. 616.

O PROTESTO DE SENTENÇA JUDICIAL
Noutro giro, diversos são os títulos passíveis 
de protesto extrajudicial, como títulos de crédito 
representativo de valor em dinheiro (nota 
promissória, cheque, duplicata, letra de câmbio, 
warrant, cédula hipotecária, etc), documentos 
de dívida, títulos executivos extrajudiciais, 
previstos no artigo 5852 do Código de Processo 
Civil, certidões de dívida ativa e, por fi m, títulos 
executivos judiciais.

Dentre o rol acima elencado, destacamos a 
possibilidade de protesto dos títulos executivos 
judiciais, como por exemplo, a sentença ou uma 
decisão interlocutória. A prática forense leva-nos 
ao ledo engano que as execuções de sentença 
somente se dão pela vias ordinárias judiciais, de 
modo que pouco se houve em protesto destes 
títulos.

Entretanto, o ato notarial de protesto não se 
restringe somente aos títulos cambiais, vez que a 
lei alude também a “outros documentos”, desde que 
sejam documentos de dívida e/ou títulos ordinários 
formais e solenes que comprovem obrigações 
certas, líquidas e exigíveis. Assim, neste conceito 
incluem-se alguns dos títulos executivos judiciais, 

2  Art. 585.  São títulos executivos extrajudiciais:
I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o 
cheque;   II - a escritura pública ou outro documento público assinado 
pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas 
testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério 
Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores;   
III - os contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese e caução, 
bem como os de seguro de vida;  IV - o crédito decorrente de foro e 
laudêmio;  V - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de 
aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas 
e despesas de condomínio;   VI - o crédito de serventuário de justiça, de 
perito, de intérprete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos ou 
honorários forem aprovados por decisão judicial;  VII - a certidão de dívi-
da ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos 
na forma da lei;   VIII - todos os demais títulos a que, por disposição 
expressa, a lei atribuir força executiva.
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como é o caso da sentença (e até mesmo decisões 
interlocutórias3).
Não se trata, porém, de protesto obrigatório, 
em nenhuma de suas modalidades, mas sim 
facultativo. É uma opção do credor em face do 
devedor insolvente, que se verá constrangido 
a efetuar o pagamento em razão da publicidade 
proporcionada pelo protesto do título, efeito este 
não gerado pela execução judicial e que alimentará 
o sistema creditício com a notícia da inadimplência, 
em especial as entidades representativas da 
indústria e do comércio ou aquelas vinculadas à 
proteção do crédito, tais como SERASA e SPC.

Quando se leva um título para que se proceda 
à execução judicial, o credor depara-se com 
inúmeras desvantagens como a morosidade da 
justiça, falta de efetividade, alto custo do processo 
civil, falta de patrimônio do executado, resistência 
do devedor, dentre outros. Com o protesto 
dos títulos judiciais a burocrática e lenta rotina 
forense é deixada para traz em razão do célere 
procedimento administrativo.

Levado um título judicial a protesto, este será 
protocolizado e registrado no prazo máximo 
de três dias (art. 12, da Lei 9.492/97) e, não 
havendo o pagamento, retirada ou sustação 
judicial, o protesto será lavrado e registrado, 
tendo como corolário o fornecimento de certidões 
às respectivas entidades representativas da 
indústria, comércio e de proteção ao crédito, de 
modo que todo procedimento é feito sob o manto 
da segurança jurídica e fé pública do notário.

Com a entrada em vigor do Provimento 24/2012, de 
24/08/2012, o Tribunal de Justiça capixaba passou a 
permitir expressamente em seu Código de Normas 
(art. 738-A) o protesto de sentença transitada em 
julgado relativa à obrigação alimentar, cuja certidão 

3  Decisão interlocutória, no ordenamento jurídico brasileiro, é 
um dos atos processuais praticados pelo juiz no processo, que, confor-
me art. 162, § 2º, do Código de Processo Civil, decide uma questão inci-
dente, sem dar uma solução fi nal à lide proposta em juízo (característica 
esta da sentença). A questão incidente é uma pendência que deve ser 
examinada como pressuposto para o que o pedido (questão principal) 
seja concedido.

emitida pela serventia judicial onde correu o feito 
deverá ser apresentada ao Tabelionato de Protesto 
e conterá, obrigatoriamente, “a qualifi cação 
completa do devedor e do credor (documentos: 
CPF, RG e endereço); o número do processo; o 
valor líquido e certo da dívida alimentar; a data da 
sentença e de seu trânsito em julgado”.

Não obstante o Código de Normas apenas dispor a 
respeito de sentenças de prestações alimentícias, 
tribunais espalhados pelo Brasil, e até mesmo o 
CNJ, entendem possível o protesto de qualquer 
título judicial exequível, não constituindo, portanto, 
ato ilícito do apresentante que o faz sem expressa 
permissa legal, em homenagem ao artigo 188, I 
do Código Civil, por praticar o ato em exercício 
regular de um direito.

Tal medida representa um avanço para o 
Judiciário e para classe notarial, que ganha em 
credibilidade e assiste o deslocamento de mais um 
ato, antes exclusivamente judicial, para a esfera 
de competência administrativa. Medida esta 
que ocorre em um momento em que estudiosos 
e legisladores empreendem esforços para 
reabilitação do processo judicial sob o prisma do 
binômio efetividade e celeridade, ao mesmo tempo 
em que as vias administrativas se tornam meios 
alternativos e efi cientes de resolução de confl itos.

Ref erências:
AFONSO, Maria do Carmo de Toledo. Protesto 
de Títulos e Outros Documentos de Dívida – Belo 
Horizonte : Ed. O Lutador, 2006.
LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos. 
Teoria e Prática. – 2. ed. – Rio de Janeiro : Forense 
; São Paulo : Método, 2011.

NETTO, André Gomes. Artigo “O Protesto das 
Sentenças Judiciais sob a Égide da Lei Federal 
9.492/97, disponível em http://www.macae1ofi cio.
com.br/artigos/Lei_federal_949297.pdf
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TIRA-DÚVIDAS jurídico

 T rata-se de pedido formulado pelo 
SINOREG – SINDICATO DOS 
NOTÁRIOS E REGISTRADORES 
DO ESPÍRITO SANTO em razão 

de uma dúvida apresentada por um de seus 
associados, que procura saber se a pessoa 
casada pelo regime da comunhão de bens, 
que pretende adquirir um bem imóvel, 
necessita da assinatura de seu cônjuge.

Quanto à dúvida formulada responde-se nos 
termos a seguir expostos.

De acordo com o inc. I do art. 1.647 do Código 
Civil:

 Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 
1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem 
autorização do outro, exceto no regime 
da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens 
imóveis;

Assim, a pessoa casada não pode alienar 
ou gravar de ônus real bens imóveis sem 
a autorização do outro cônjuge, exceto no 
regime da separação convencional de bens 
(com pacto).

Quadra destacar que a expressão “regime 
da separação absoluta” prevista no caput do 

art. 1.647 do Código Civil deve compreender 
apenas o regime da separação convencional 
de bens, não abrangendo o regime da 
separação legal, razão pela qual, quanto a 
este regime, seria exigível a outorga conjugal. 
Isso porque, por força do enunciado nº 377 da 
Súmula do STF, nas hipóteses de casamento 
sob o regime da separação legal, os consortes 
possuem o interesse na partilha dos bens 
adquiridos onerosamente na constância do 
casamento. 

Como visto, a outorga conjugal é necessária 
para os atos de disposição direta de 
imóveis, como, por exemplo, a compra e 
venda e a hipoteca. De sorte que, se casado(a) 
é o(a) vendedor(a), haverá necessidade da 
vênia uxória (se for autorização da mulher) 
ou marital (se for do marido). A norma, por 
razões óbvias, não se aplica ao comprador, 
uma vez que não se justifica a restrição.

Diante do exposto, pode ser lavrada e 
registrada a respectiva escritura pública que 
instrumentalizará a aquisição do bem imóvel, 
mesmo que não conste a assinatura do 
cônjuge do(a) comprador(a).

É o nosso parecer.

DA NECESSIDADE DE OUTORGA 
UXÓRIA OU MARITAL
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

ANIVERSARIANTES  DO 
MêS DE MARÇO

Informações geradas com base nos dados da folha de atualização de cadastro, enviada pelas serventias. 
Sendo os dados acima de responsabilidade de cada associado.

VITOR HUGO PAGOTTO DE MEDEIROS LINHARES 1-mar

JOSE MAGNAGO CACH ITAPEMIRIM 2-mar

HUDSON CARDOSO DA HORA PRES KENNEDY 4-mar

ROSANE FIGUEIREDO VARGAS B SAO FRANCISCO 5-mar

TANA MARA DE MORAES PANCAS 7-mar

ALFREDO SILVEIRA POUBEL B JESUS NORTE 9-mar

DEUZIMAR MOREIRA ANDRADE CACH ITAPEMIRIM 15-mar

MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA GUARAPARI 18-mar

SAINT-CLAIR JOSÉ DO NASCIMENTO VIANA 23-mar

PAULO SERGIO DE SOUZA MUNIZ FREIRE 26-mar

ORLANDO MORANDI JUNIOR COLATINA 28-mar

ALZIRA MARIA VIANA CARIACICA 28-mar

ALBINO FONTOURA COIMBRA ECOPORANGA 29-mar

MARCELO PESSOA CAVALCANTE JERONI.MONTEIRO 31-mar
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