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EDITORIAL

A EFICIÊNCIA DO EXTRAJUDICIAL

Fernando Brandão
Presidente em exercício

Verifi ca-se constantemente na imprensa 
notícias que degradam a atividade 
extrajudicial, dando a entender que 
os serviços notariais e registrais são 

carimbadores de burocracia. Não concordo . Aliás, 
a Diretoria do Sinoreg-ES também não concorda. 
Afi nal, sabe-se que os serviços extrajudiciais são 
úteis a garantir a segurança jurídica dos negócios 
entabulados pelas partes, assim como serve para 
provar a inadimplência de uma obrigação, entre 
outras prerrogativas funcionais.
Mas, porquê? Por que surge a caricatura de 
“carimbador”? Tenho certeza da utilidade dos 
serviços notariais e registrais. Refl etindo, parece-
me, com respeito aos que entendem em contrário, 
que um dos motivos de insatisfação da população 
(o quê acaba refl etindo nas matérias jornalísticas) 
é uma alegada inefi ciência na entrega do serviço, 
por parte de alguns delegatários.
E porque ouso dizer inefi ciência? Bem, conforme 
relatos divulgados pela Corregedoria, há serventias 
que não possuem um espaço físico adequado, 
um ambiente agradável ao usuário e apropriado 
ao desenvolvimento dos trabalhos e arquivo do 
acervo. O relato desta realidade ocorreu em 
recente reunião promovida pela Corregedoria em 
Cachoeiro de Itapemirim.
 Aparentemente, tais relatos acima se referem 
às exceções. Mas o fato é que tais exceções 
reverberam na mídia, dando uma conotação de 
inefi ciência em caráter geral.
Exceção ou não, o fato é que devemos entender 
toda esta mediática aparição como advertência, 
no sentido de se corrigir o quê  deve ser corrigido. 
São tempos de mudanças. O ritmo é grande, haja 
vista os vários provimentos e leis que acarretam 
uma atualização de conteúdo para a gerência 
adequada da Serventia e correta aplicação do 
direito ao caso concreto. 
Ademais, as inovações tecnológicas chegam, 
entram e se apoderam de todo o ambiente 

organizacional. Às vezes se tem difi culdades de 
se administrar,  de se entender tanta inovação 
tecnológica. Mais uma vez, é preciso arregaçar as 
mangas e enfrentar, ir em frente. 
As centrais são provas destas inovações. Temos a 
Central de Interdição e Tutela, teremos a Central 
do Registro Civil (CRC) e com certeza outras 
virão, já que é a tendência a concentração de 
informação para facilitar o acesso. Facilidade de 
acesso é efi ciência.
Efi ciência parece ser a palavra chave. Deve-se 
compreender e aceitar os desafi os que a efi ciência 
nos traz. Tudo que não é útil acaba. Tenho certeza 
que a atividade extrajudicial nunca vai acabar, pois 
ela é útil à sociedade. No entanto, por questão de 
efi ciência a atividade extrajudicial  pode sofrer 
profundas mudanças. Existem duas opções: 
acompanhar estas mudanças, interagindo com 
elas ou sofrer as conseqüências da inércia.
Prefi ro acreditar que acompanhar as mudanças 
que buscam a efi ciência dos serviços extrajudiciais 
é o melhor caminho. Verifi ca-se que o Sinoreg-ES 
vem trabalhando em prol da efi ciência dos serviços 
extrajudiciais e assim deve ser, em um trabalho 
contínuo e institucional. Contudo, cada delegatário 
também tem que fazer a sua parte, atualizando-
se, investindo na serventia e trabalhando com o 
objetivo de melhor 
atender ao usuário.

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

TIRA-DÚVIDAS jurídico

01. O Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo - SINOREG-ES, solicita-
nos opinião a respeito do Ofício-Circular nº 59/2012, 
da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Espírito Santo – CGJ-ES, com o fi m de orientar 
os Cartórios do Registro Civil de Pessoas Naturais 
sobre o procedimento de habilitação e casamento de 
pessoas do mesmo sexo.

02. À questão responde-se nos termos a seguir 
expostos.

03. O citado Ofício-Circular trata-se de uma 
RECOMENDAÇÃO do Corregedor-Geral da Justiça, 
Eminente Desembargador Carlos Henrique Rios do 
Amaral, direcionada aos Ofi ciais do Registro Civil de 
Pessoas Naturais sobre o procedimento de habilitação 
para casamento de nubentes homoafetivos, cujos 
termos são os seguintes:

“RECOMENDAR aos ofi ciais do registro 
civil de pessoas naturais que unifi quem o 
procedimento de habilitação para o casamento 
civil, nos termos da legislação aplicável aos 
casamentos heteroafetivos, sendo incabível 
qualquer distinção no procedimento em razão 
do sexo dos nubentes”.

04. Embora não exista no atual Código Civil, e 
nem na Lei de Registros Públicos, norma específi ca 
que expressamente autoriza ao Registrador Civil de 
Pessoas Naturais fazer habilitação para o casamento 
homoafetivo, esse ato do Corregedor encontra 
fundamento tanto na decisão do Supremo Tribunal 
Federal – STF no julgamento da ADPF n.º 132/RJ e da 
ADI n.º 4.277/DF, que entendeu que a previsão do § 3º 
do art. 226 não pode ser interpretada como vedação 
ao reconhecimento de união estável entre pessoas do 
mesmo sexo; como no recente precedente da Quarta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, formado 
a partir do julgamento do REsp nº 1.183.378/RS, 
que permitiu a habilitação de casal homoafetivo para 

RECOMENDAÇÃO SINOREG-ES Nº 002
UNIÕES HOMOAFETIVAS

celebrar casamento civil, in verbis:

DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO CIVIL 
ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO 
(HOMOAFETIVO). INTERPRETAçÃO DOS 
ARTS. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565 
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INEXISTÊNCIA 
DE VEDAçÃO EXPRESSA A QUE SE 
HABILITEM PARA O CASAMENTO PESSOAS 
DO MESMO SEXO. VEDAçÃO IMPLÍCITA 
CONSTITUCIONALMENTE INACEITáVEL. 
ORIENTAçÃO PRINCIPIOLÓGICA CONFERIDA 
PELO STF NO JULGAMENTO DA ADPF N. 132/
RJ E DA ADI N. 4.277/DF. 

1. Embora criado pela Constituição Federal 
como guardião do direito infraconstitucional, no 
estado atual em que se encontra a evolução 
do direito privado, vigorante a fase histórica 
da constitucionalização do direito civil, não é 
possível ao STJ analisar as celeumas que lhe 
aportam “de costas” para a Constituição Federal, 
sob pena de ser entregue ao jurisdicionado 
um direito desatualizado e sem lastro na Lei 
Maior. Vale dizer, o Superior Tribunal de Justiça, 
cumprindo sua missão de uniformizar o direito 
infraconstitucional, não pode conferir à lei uma 
interpretação que não seja constitucionalmente 
aceita. 

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
conjunto da ADPF n. 132/RJ e da ADI n. 4.277/
DF, conferiu ao art. 1.723 do Código Civil de 
2002 interpretação conforme à Constituição 
para dele excluir todo signifi cado que impeça 
o reconhecimento da união contínua, pública e 
duradoura entre pessoas do mesmo sexo como 
entidade familiar, entendida esta como sinônimo 
perfeito de família. 

3. Inaugura-se com a Constituição Federal de 
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TIRA-DÚVIDAS jurídico

1988 uma nova fase do direito de família e, 
consequentemente, do casamento, baseada na 
adoção de um explícito poliformismo familiar em 
que arranjos multifacetados são igualmente aptos 
a constituir esse núcleo doméstico chamado 
“família”, recebendo todos eles a “especial 
proteção do Estado”. Assim, é bem de ver que, 
em 1988, não houve uma recepção constitucional 
do conceito histórico de casamento, sempre 
considerado como via única para a constituição de 
família e, por vezes, um ambiente de subversão 
dos ora consagrados princípios da igualdade e da 
dignidade da pessoa humana. Agora, a concepção 
constitucional do casamento - diferentemente 
do que ocorria com os diplomas superados - 
deve ser necessariamente plural, porque plurais 
também são as famílias e, ademais, não é ele, 
o casamento, o destinatário final da proteção 
do Estado, mas apenas o intermediário de um 
propósito maior, que é a proteção da pessoa 
humana em sua inalienável dignidade. 

4. O pluralismo familiar engendrado pela 
Constituição - explicitamente reconhecido em 
precedentes tanto desta Corte quanto do STF 
- impede se pretenda afirmar que as famílias 
formadas por pares homoafetivos sejam menos 
dignas de proteção do Estado, se comparadas 
com aquelas apoiadas na tradição e formadas 
por casais heteroafetivos. 

5. O que importa agora, sob a égide da Carta de 
1988, é que essas famílias multiformes recebam 
efetivamente a “especial proteção do Estado”, e é 
tão somente em razão desse desígnio de especial 
proteção que a lei deve facilitar a conversão da 
união estável em casamento, ciente o constituinte 
que, pelo casamento, o Estado melhor protege 
esse núcleo doméstico chamado família. 

6. Com efeito, se é verdade que o casamento civil 
é a forma pela qual o Estado melhor protege a 
família, e sendo múltiplos os “arranjos” familiares 
reconhecidos pela Carta Magna, não há de ser 
negada essa via a nenhuma família que por 
ela optar, independentemente de orientação 
sexual dos partícipes, uma vez que as famílias 
constituídas por pares homoafetivos possuem 
os mesmos núcleos axiológicos daquelas 
constituídas por casais heteroafetivos, quais 
sejam, a dignidade das pessoas de seus membros 

e o afeto. 

7. A igualdade e o tratamento isonômico supõem 
o direito a ser diferente, o direito à auto-afirmação 
e a um projeto de vida independente de tradições 
e ortodoxias. Em uma palavra: o direito à 
igualdade somente se realiza com plenitude 
se é garantido o direito à diferença. Conclusão 
diversa também não se mostra consentânea 
com um ordenamento constitucional que prevê o 
princípio do livre planejamento familiar (§ 7º do 
art. 226). E é importante ressaltar, nesse ponto, 
que o planejamento familiar se faz presente tão 
logo haja a decisão de duas pessoas em se unir, 
com escopo de constituir família, e desde esse 
momento a Constituição lhes franqueia ampla 
liberdade de escolha pela forma em que se dará 
a união. 

8. Os arts. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565, 
todos do Código Civil de 2002, não vedam 
expressamente o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo, e não há como se enxergar uma 
vedação implícita ao casamento homoafetivo sem 
afronta a caros princípios constitucionais, como 
o da igualdade, o da não discriminação, o da 
dignidade da pessoa humana e os do pluralismo 
e livre planejamento familiar. 

9. Não obstante a omissão legislativa sobre o 
tema, a maioria, mediante seus representantes 
eleitos, não poderia mesmo “democraticamente” 
decretar a perda de direitos civis da minoria pela 
qual eventualmente nutre alguma aversão. Nesse 
cenário, em regra é o Poder Judiciário - e não o 
Legislativo - que exerce um papel contramajoritário 
e protetivo de especialíssima importância, 
exatamente por não ser compromissado com as 
maiorias votantes, mas apenas com a lei e com 
a Constituição, sempre em vista a proteção dos 
direitos humanos fundamentais, sejam eles das 
minorias, sejam das maiorias. Dessa forma, ao 
contrário do que pensam os críticos, a democracia 
se fortalece, porquanto esta se reafirma como 
forma de governo, não das maiorias ocasionais, 
mas de todos. 

10. Enquanto o Congresso Nacional, no caso 
brasileiro, não assume, explicitamente, sua 
coparticipação nesse processo constitucional de 
defesa e proteção dos socialmente vulneráveis, 
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não pode o Poder Judiciário demitir-se desse 
mister, sob pena de aceitação tácita de um Estado 
que somente é “democrático” formalmente, 
sem que tal predicativo resista a uma mínima 
investigação acerca da universalização dos 
direitos civis. 

11. Recurso especial provido. 

(REsp 1183378/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
25/10/2011, DJe 01/02/2012) 

05. Cumpre destacar que, apesar de a recomendação 
constituir um mecanismo desprovido de caráter 
normativo, ou seja, não vincula os seus destinatários, 
por meio dela a CGJ-ES declinou relevantes razões 
fático-jurídicas sobre o procedimento de habilitação 
para casamento de pessoas do mesmo sexo, que 
servem de advertência e sugestão aos Ofi ciais do 
Registro Civil das Pessoas Naturais sobre a prática de 
certos atos em prol da melhoria dos serviços públicos 
e que possui relevância pública.

06. O Ofício-Circular n.º 59/2012 é claro ao indicar 
aos Ofi ciais do Registro Civil de Pessoas Naturais 
que não façam distinção quanto ao procedimento de 
habilitação para o casamento civil quando se tratar de 
casais homoafetivos. Portanto, ele deve ser o mesmo 
da legislação aplicável aos nubentes heteroafetivos.

07. Sendo assim, iniciado o procedimento de 
habilitação com a observância da competência territorial 
do ofi cial de registro (art. 67 da Lei 6.015/73), os 
nubentes, sejam eles heteroafetivos ou homoafetivos, 
devem formular requerimento instruindo-o com os 
documentos exigidos pelo art. 1.525 do Código Civil.  
Estando em ordem a documentação, o ofi cial deve 
autuar o processo de habilitação e extrair o edital de 
proclamas (art. 1.527 do CC e § 1º do art. 67 da Lei de 
Registros Públicos). 

08. Certifi cada a expedição do edital, independente 
do decurso do prazo, em seguida deve abrir vista dos 
autos para manifestação do Ministério Público, de 
acordo com o que determina a lei (art. 1.526 do CC e 
§ 1º do art. 67 da Lei de Registros Públicos).

09. Não obstante a obrigatoriedade legal da 
manifestação do Ministério Público nos procedimentos 
de habilitação de casamento, em algumas comarcas o 

Promotor de Justiça não se manifesta nos processos 
em razão do art. 5º, inciso II, da Recomendação nº 16 
do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, 
que estabelece a desnecessidade de intervenção nas 
habilitações de casamento.

10. Destaca-se que essa recomendação do CNMP 
não vincula os Ofi ciais do Registro Civil de Pessoas 
Naturais, que devem observar o disposto no caput do 
art. 1.526 do CC. Conquanto o parágrafo único deste art. 
1.526 determine que o pedido de habilitação somente 
deva ser submetido à apreciação do Juiz quando 
houver impugnação do ofi cial, do Ministério Público, 
ou de terceiro, também seria pertinente submetê-lo 
ao Juiz nessas hipóteses em que o Ministério Público 
deixa de apresentar sua manifestação.

11. Diante de tudo que foi exposto, a conclusão 
deste parecer é no sentido de emitir as seguintes 
orientações: 

(i) que os agentes delegados dos Serviços 
dos Registros Civis de Pessoas Naturais do 
Estado do Espírito Santo observem as decisões 
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 
n.º 132/RJ e da ADI n.º 4.277/DF), Superior 
Tribunal de Justiça (REsp nº 1.183.378-RS) e a 
recomendação da Corregedoria Geral da Justiça 
(Ofício-Circular nº 059/2012), procedendo à 
habilitação de pessoas do mesmo sexo para o 
casamento civil;

(ii) o pedido de habilitação somente deve ser 
submetido à apreciação do Juiz quando houver 
impugnação do ofi cial, do Ministério Público, de 
terceiro, ou nas hipóteses em que o Ministério 
Público deixar de se manifestar no procedimento.

12. É o nosso parecer.

Parecer aprovado em Reunião de Diretoria do dia 
19/04/2013.

O presente parecer não tem caráter vinculativo, 
servindo como ORIENTAÇÃO aos Registradores 
Civis das Pessoas Naturais que, por força de lei, têm 
autonomia funcional para aplicar seu entendimento 
ao caso concreto de acordo com direito vigente.

TIRA-DÚVIDAS jurídico
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN
DEMONSTRATIVO – MÊS DE ABRIL 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 MARÇO/2013, aprovando o ressarcimento dos Atos 
Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 570.061,20

Saldo em caixa mês anterior 1.959.792,60

Resgate aplicação CDB em 29/04/2013 - Ressarcimento despesas Registro Civil 4.358,12

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 2.534.211,92

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 1.251.151,65

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 23.063,03

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 311,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.401,22

4.1 - 2% referente depósito entre 20/03 a 31/03 61,62

5 - Repasse à AMAGES 11.393,22

5.1 - 2% referente depósito entre 20/03 a 31/03 61,62

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 004/2013 4.358,12

7 - Devolução FARPEN recolhido indevidamente 22,54

SALDO LÍQUIDO 1.232.387,90

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) (57.006,12)

C.a - 10% referente depósito entre 20/03 a 31/03 (308,10)

SALDO 1.175.073,68

Recebimentos entre 20/04 a 30/04 6.556,80

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.181.630,48

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 57.314,22 (cinquenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) 
em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 02 de maio de 2013 .

    

   Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente em exercício

FARPEN Prestação de contas
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PROVIMENTO CNJ Nº30

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

Considerando as notícias de 
protestos de cheques antigos, com 
valores irrisórios, apresentados 
por terceiros, isoladamente ou 
em lote, sem a correta indicação 
dos endereços dos respectivos     
emitentes;

Considerando que os 
apresentantes dos títulos, em 
observância da boa-fé, têm o dever 
de indicar os corretos endereços dos 
emitentes, para possibilitar que sejam 
notificados pessoalmente para pagar 
seus débitos, ou para que possam 
adotar as providências, judiciais 
ou extrajudiciais, eventualmente 
cabíveis para a tutela dos direitos 
que entenderem possuir;

Considerando a existência de 
legislações estaduais que diferem o 
pagamento dos emolumentos para 
momento posterior à apresentação e 
lavratura do protesto, o que permite 
a aquisição por terceiros de cheques 
antigos, geralmente em lote e por 
baixos valores, e seu apontamento 
para protesto sem cautela quanto à 
indicação dos corretos endereços 
dos emitentes;

Considerando a notícia de 
lavratura de protestos de cheques 
que tiveram os pagamentos sustados 
em razão de comunicação de furto, 
de roubo, ou em decorrência de 
extravio ou subtração no interior da 
instituição bancária ou durante a 
remessa, pela instituição bancária, 
aos titulares das contas bancárias;

Considerando que o titular de 
um direito deve exercê-lo dentro 

Disciplina a recepção e protesto de cheques, nas hipóteses que relaciona, visando 
coibir fraudes que possam acarretar prejuízos aos devedores ou a terceiros.

PROVIMENTO CNJ Nº30

dos limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé 
ou pelos bons costumes (art. 188 
do Código Civil), deve guardar nas 
relações contratuais o princípio da 
boa-fé (art. 422 do Código Civil), e 
que a boa-fé é princípio que norteia 
as relações de consumo;

Considerando as medidas já 
adotadas por Corregedorias Gerais 
da Justiça, com sucesso, para 
coibir fraudes e práticas ditadas por 
máfé que desvirtuam a finalidade 
do protesto de títulos e outros 
documentos de dívida;

R E S O L V E;
Art. 1º. O cheque poderá ser 

protestado no lugar do pagamento, 
ou no domicílio do emitente, e deverá 
conter a prova da apresentação ao 
banco sacado e o motivo da recusa 
de pagamento, salvo se o protesto 
tiver por finalidade instruir medidas 
contra o estabelecimento de crédito.

Art. 2º. É vedado o protesto de 
cheques devolvidos pelo banco 
sacado por motivo de furto, roubo ou 
extravio de folhas ou talonários, ou 
por fraude, nos casos dos motivos 
números 20, 25, 28, 30 e 35, da 
Resolução 1.682, de 31.01.1990, 
da Circular 2.313, de 26.05.1993, 
da Circular 3.050, de 02.08.2001, e 
da Circular 3.535, de 16 de maio de 
2011, do Banco Central do Brasil, 
desde que os títulos não tenham 
circulado por meio de endosso, nem 
estejam garantidos por aval.

§ 1. A pessoa que figurar como 
emitente de cheque referido no caput 
deste artigo, já protestado, poderá 
solicitar diretamente ao Tabelião, sem 
ônus, o cancelamento do protesto 

tirado por falta de pagamento, 
instruindo o requerimento com 
prova do motivo da devolução do 
cheque pelo Banco sacado. O 
Tabelião, sendo suficiente a prova 
apresentada, promoverá, em até 30 
dias, o cancelamento do protesto e 
a comunicação dessa medida ao 
apresentante, pelo Correio ou outro 
meio hábil.

§ 2º. Existindo nos cheques 
referidos no caput deste artigo 
endosso ou aval, não constarão 
nos assentamentos de serviços de 
protesto os nomes e números do 
CPF dos titulares da respectiva conta 
corrente bancária, anotando-se nos 
campos próprios que o emitente 
é desconhecido e elaborando-se, 
em separado, índice pelo nome do 
apresentante.

Art. 3º. Quando o cheque for 
apresentado para protesto mais 
de um ano após sua emissão será 
obrigatória a comprovação, pelo 
apresentante, do endereço do 
emitente.

§ 1º. Igual comprovação poderá 
ser exigida pelo Tabelião quando 
o lugar de pagamento do cheque 
for diverso da comarca em que 
apresentado (ou do município em 
que sediado o Tabelião), ou houver 
razão para suspeitar da veracidade 
do endereço fornecido.

§ 2º. A comprovação do endereço 
do emitente, quando a devolução 
do cheque decorrer dos motivos 
correspondentes aos números 11, 
12, 13, 14, 21, 22 e 31, previstos 
nos diplomas mencionados no 
art. 2º, será realizada mediante 
apresentação de declaração do 
Banco sacado, em papel timbrado 
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e com identificação do signatário, 
fornecida nos termos do artigo 6º 
da Resolução nº 3.972, de 28 de 
abril de 2011, do Banco Central do 
Brasil. Certificando o Banco sacado 
que não pode fornecer a declaração, 
poderá o apresentante comprovar o 
endereço do emitente por outro meio 
hábil.

§ 3º. Devolvido o cheque por 
outro motivo, a comprovação do 
endereço poderá ser feita por meio 
da declaração do apresentante, ou 
outras provas documentais idôneas.

Art. 4º. Na hipótese prevista no art. 
3º deste Provimento, o apresentante 
de título para protesto preencherá 
formulário de apresentação, a ser 
arquivado na serventia, em que 
informará, sob sua responsabilidade, 
as características essenciais do 
título e os dados do devedor.

§ 1º. O formulário será 
assinado pelo apresentante ou seu 
representante legal, se for pessoa 
jurídica, ou, se não comparecer 
pessoalmente, pela pessoa que exibir 
o título ou o documento de dívida 
para ser protocolizado, devendo 
constar os nomes completos de 
ambos, os números de suas cédulas 
de identidade, de seus endereços e 
telefones.

§ 2º. Para a recepção do título 
será conferida a cédula de identidade 
do apresentante, visando a apuração 
de sua correspondência com os 
dados lançados no formulário de 
apresentação.

§ 3º. Sendo o título exibido 
para recepção por pessoa 
distinta do apresentante ou de 
seu representante legal, além de 
conferida sua cédula de identidade 
será o formulário de apresentação 
instruído com cópia da cédula de 
identidade do apresentante, ou 
de seu representante legal se for 
pessoa jurídica, a ser arquivada na 
serventia.

§ 4º. Onde houver mais de um 
Tabelião de Protesto, o formulário 
de apresentação será entregue ao 
distribuidor de títulos, ou ao serviço 
de distribuição de títulos.

§ 5º. O formulário poderá ser 
preenchido em duas vias, uma para 
arquivamento e outra para servir 
como recibo a ser entregue ao 
apresentante, e poderá conter outras 
informações conforme dispuser 
norma da Corregedoria Geral da 
Justiça, ou do Juiz Corregedor 
Permanente ou Juiz competente na 
forma da organização local.

Art. 5º. O Tabelião recusará o 
protesto de cheque quando tiver 
fundada suspeita de que o endereço 
indicado como sendo do devedor é 
incorreto.

Parágrafo único. O Tabelião 
de Protesto comunicará o fato à 
Autoridade Policial quando constatar 
que o apresentante, agindo de máfé, 
declarou endereço incorreto do 
devedor.

Art. 6º. Nos Estados em que o 
recolhimento dos emolumentos for 
diferido para data posterior à da 
apresentação e protesto, o protesto 
facultativo será recusado pelo 
Tabelião quando as circunstâncias 
da apresentação indicarem exercício 
abusivo de direito. Dentre outras, 
para tal finalidade, o Tabelião 
verificará as seguintes hipóteses:

I. cheques com datas antigas 
e valores irrisórios, apresentados, 
isoladamente ou em lote, por terceiros 
que não sejam seus beneficiários 
originais ou emitidos sem indicação 
do favorecido;

II. indicação de endereço onde o 
emitente não residir, feita de modo a 
inviabilizar a intimação pessoal.

Parágrafo único. Para apuração 
da legitimidade da pretensão, o 
Tabelião poderá exigir, de forma 
escrita e fundamentada, que o 
apresentante preste esclarecimentos 

sobre os motivos que justificam o 
protesto, assim como apresente 
provas complementares do endereço 
do emitente, arquivando na serventia 
a declaração e os documentos 
comprobatórios que lhe forem 
apresentados.

Art. 7º. A recusa da lavratura do 
protesto deverá ser manifestada em 
nota devolutiva, por escrito, com 
exposição de seus fundamentos.

Parágrafo único. Não se 
conformando com a recusa, o 
apresentante poderá requerer, 
em procedimento administrativo, 
sua revisão pelo Juiz Corregedor 
Permanente, ou pelo Juiz competente 
na forma da organização local, que 
poderá mantê-la ou determinar a 
lavratura do instrumento de protesto.

Art. 8º. As declarações e 
documentos comprobatórios de 
endereço previstos neste Provimento 
poderão ser arquivados em mídia 
eletrônica ou digital, inclusive com 
extração de imagem mediante uso 
de “scanner”, fotografia ou outro 
meio hábil.

Art. 9º. Este Provimento não 
revoga as normas editadas pelas 
Corregedorias Gerais da Justiça 
e pelos Juízes Corregedores, ou 
Juízes competentes na forma da 
organização local, para o protesto de 
cheque, no que forem compatíveis.

Art. 10. As Corregedorias Gerais 
da Justiça deverão dar ciência 
deste Provimento aos Juízes e aos 
responsáveis pelas unidades do 
serviço extrajudicial de protesto de 
títulos e documentos.

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

Brasília, 16 de abril de 2013.

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Corregedor Nacional de Justiça

PROVIMENTO CNJ Nº 30
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OFÍCIO CIRCULAR Nº 020

Vitória ES, 25 de abril de 2013.

AOS ILUSTRISSIMOS SENHORES
REGISTRADORES CIVIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSUNTO: Central de Interdição – Acesso ao sistema

Prezado(a) Registrador(a),

Com o advento do Provimento 27/2013, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, foi 
instituída a gestão e funcionamento da Central de Interdições e Tutela do Estado do Espírito Santo, obrigatória a 
todos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais que tenham Livro “E”, os quais deverão efetuar carga das 
interdições registradas e manter permanentemente atualizado o acervo, nos moldes do artigo 2º do Provimento 
supra.

Para cumprimento de tal mister faz-se necessário o acesso por parte de cada Registrador à Central de Interdição 
para alimentação do sistema, observado, sempre, os ditames do Provimento 27, em especial as exigências do 
artigo 3º, que disciplina o envio de dados.

Para tanto, o SINOREG-ES, órgão representativo da classe e mantenedor do sistema, SOLICITA aos Registradores 
Civis do Estado do Espírito Santo detentores do Livro “E” que acessem o sistema e providenciem sua alimentação 
conforme determinação do Provimento, salientando que o seu descumprimento gerará a instauração de 
procedimento administrativo pela Corregedoria Geral da Justiça, sem prejuízos das sanções previstas na Lei 
8.935/94.

Ademais, informamos aos Registradores Civis das Pessoas Naturais que tenham o “Livro E” que a partir do dia 
15 de maio do corrente ano o SINOREG-ES, conforme Provimento 27/2013, comunicará à Corregedoria quais os 
Cartórios que ainda não enviam cargas ao sistema CIT.

Por fim, caso o Registrador esteja efetuando o acesso pela primeira vez, deverá entrar em contato com a empresa 
programadora “DeMaria”, responsável tecnicamente pelo sistema, no telefone (12) 2138-8099, para que o 
computador do Cartório seja configurado remotamente e a CIT possa ser acessada. Frisa-se que é necessária a 
configuração do computador para que a CIT possa ser acessada pela primeira vez e por isto deve-se ligar para 
empresa “DeMaria”, que executará o serviço gratuitamente para o delegatário, independentemente da empresa 
que dê assistência técnica ao Cartório solicitante.

Atenciosamente,

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente em exercício

Ofício Circular Nº. 020/2013
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RECOMENDAÇÃO CNJ Nº11

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

CONSIDERANDO a edição da 
Recomendação nº 09, efetuada em 
razão das notícias de destruição de 
livros e documentos em decorrência de 
acidentes naturais, de forma a acarretar 
a necessidade de adoção de medidas 
para a melhor preservação dos acervos 
das serventias extrajudiciais de notas e 
de registro;

CONSIDERANDO a conveniência 
de modifi cação de prazos visando 
permitir a efetiva adoção das medidas 
necessárias para a realização dos 
arquivos de segurança;

RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o parágrafo 1º do 

art. 1º da Recomendação nº 09, da 
Corregedoria Nacional de Justiça, que 
passa a ter a seguinte redação:

RECOMENDAçÃO CNJ N° 11
Altera a Recomendação nº 09, da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a formação e 
manutenção de arquivo de segurança pelos responsáveis pelas serventias do serviço extrajudicial 
de notas e de registro.

“Parágrafo 1º. Mediante opção do 
Tabelião ou do Ofi cial de Registro, a 
formação de arquivo de segurança 
dos Livros de Notas poderá abranger 
os livros escriturados a partir do ano 
de 1980. O arquivo de segurança dos 
Livros de Protesto poderá abranger os 
livros escriturados nos últimos cinco 
anos”.

Art. 2º. Alterar o art. 6º da 
Recomendação nº 09, da Corregedoria 
Nacional de Justiça, que passa a ter a 
seguinte redação: 

“Art. 6º. Determinar que, em 120 
dias, os titulares e responsáveis pelas 
delegações do serviço extrajudicial 
informem se possuem, ou não, arquivo 
de segurança e, se não o possuírem, 
quais as providências que estão 
adotando para formá-lo e a previsão do 
tempo que estimam para sua realização.

Parágrafo único: As informações 
previstas no caput deste artigo deverão 

ser encaminhadas à Corregedoria 
Nacional de Justiça, diretamente 
pelos Ofi ciais e Tabeliães, por meio de 
resposta eletrônica em questionário 
disponível no Sistema de Serventias 
Extrajudiciais, que pode ser acessado 
pelo link “http://www.cnj.jus.br/
corregedoria”.

Art. 3º. Determinar o encaminhamento 
de cópia desta Recomendação às 
Corregedorias Gerais da Justiça, 
inclusive para ciência aos responsáveis 
pelas unidades do serviço extrajudicial 
de notas e de registro e aos Juízes 
Corregedores, ou Juízes competentes 
na forma da organização local para a 
fi scalização dos serviços extrajudiciais 
de notas e de registro.

Brasília - DF, 16 de abril de 2013.

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Corregedor Nacional de Justiça

O alerta da juíza Raquel Santos 
Chrispino, do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ), é claro: sem 
documentação adequada, as pessoas 
não têm cidadania nem acesso aos 
direitos básicos e à rede de proteção 
social, além de se tornarem presas fáceis 
para o aliciamento de organizações 
criminosas. 

A magistrada deu palestra sobre 
sub-registro civil aos 55 juízes estaduais 
recém-empossados no Piauí e no 
Paraná, que participam do III Curso de 
Iniciação Funcional de Magistrados. O 
curso é uma iniciativa da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados Ministro Sálvio de 
Figueiredo (Enfam). 

“Sem CPF, carteira de trabalho e 
INSS, as pessoas simplesmente são 
excluídas dos benefícios públicos”, 
afi rmou. A juíza destacou que muitas 
pessoas passam a vida inteira sem 
nenhuma documentação. “Já tive um 

 Falta de registro civil compromete cidadania e facilita crime organizado, adverte 
juíza do TJRJ

caso em que três gerações de uma 
família, avós, fi lhos e netos, num total de 
15 pessoas, chegaram à corregedoria 
do TJ sem qualquer papel”, contou. 

Além dos direitos básicos da 
cidadania, Raquel Chrispino salienta 
que os registros são uma questão 
de segurança pública. Muitos grupos 
criminosos têm interesse em usar 
adolescentes não registrados em 
atividades ilegais, pela difi culdade 
de rastreá-los e julgá-los. “Também é 
comum que os bandidos fraudem o 
registro de cadáveres de indigentes com 
o nome de criminosos procurados. Com 
isso, conseguem extinguir o processo”, 
disse. 

Mutirões
De acordo com a magistrada, 

iniciativas como mutirões de registro 
e a lei que assegurou a gratuidade da 
primeira via da certidão de nascimento 
minimizaram o problema. Até 2000, 
a estimativa era que quase 20% das 

crianças brasileiras não eram registradas. 
No fi m de 2012, o índice baixou para 
6,6%. Para Raquel Chrispino, o ideal é 
chegar ao índice tido como tolerável pela 
ONU: no máximo 5% de crianças sem 
registro. 

A juíza pediu aos novos magistrados 
que não tratem a questão com 
preconceito. Segundo ela, muitas 
pessoas sem registro são extremamente 
pobres e têm grande difi culdade de 
explicar a própria situação. Outras não 
contam a verdade por vergonha. 

“Uma mulher tentou registrar o fi lho 
várias vezes”, lembrou a juíza, “mas 
contava histórias confl itantes. Depois de 
muita conversa, descobrimos que o pai 
abusou sexualmente dela, engravidou-a 
e depois a vendeu para ser prostituta no 
Rio de Janeiro.” 

Coordenadoria de Editoria e Imprensa - 
STJ
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NOTÍCIAS RÁPIDAS

O anúncio feito pela secretária 
de Desenvolvimento Urbano de 
Colatina, Maria Jorgina da Silva, 
de que o município já concluiu, 
com pleno êxito, um projeto-
piloto de regularização fundiária, 
com base no Provimento 33, da 
Corregedoria-Geral de Justiça 
do Espírito Santo, levou o juiz-
corregedor Aldary Nunes Júnior a 
dar uma palavra de incentivo a que 
os municípios troquem informações 
entre si para agilizarem as medidas 
juntamente com os cartórios de 
Registro de Imóveis.

Nesta sexta-feira (19), a 
Corregedoria realizou um 
seminário, com auditório lotado 
por representantes de municípios 
de todas as regiões do Estado, 
para discutir não apenas “o desafio 
da regularização fundiária no 
Estado do Espírito Santo”, mas 
também a “execução fiscal e novas 
modalidades de cobrança da dívida 
pública”, com a possibilidade de 
protesto de Certidões da Dívida 
Ativa (CDA´s) como forma de 
agilizar o comparecimento do 
contribuinte ao Fisco Municipal.

Representantes de todos os 
municípios demonstraram muito 
interesse nos dois assuntos, 
mas, sobremaneira, pelo tema 
da regularização fundiária, pelo 
seu largo alcance social. Todos 
pararam para ouvir Maria Jorgina 
quando ela anunciou o trabalho 
que foi feito para regularizar 111 
lotes do bairro Vista Linda, em São 
Silvano.

“As pessoas não tinham água, 

JUSTIçA INCENTIVA A TROCA DE INFORMAçÃO 
DE SOLUçÃO FUNDIáRIA

luz, esgoto ou qualquer serviço 
públicos. Iniciamos com o auto 
de demarcação urbanística 
para regularizar o loteamento, 
e depois entregamos os títulos 
de legitimização de posse para 
que em cinco anos seus donos 
possam obter a escritura definitiva. 
Agora, vamos regularizar mais 100 
lotes. No loteamento consolidado 
dos bairros Aeroporto e Santos 
Dumont, em terreno da União 
doado ao Município, já emitimos 
588 escrituras definitivas”, disse 
Jorgina.

De acordo com a secretária, 
60% dos imóveis de Colatina só 
possuem recibos de promessa de 
compra e venda. Esses índices 
são ainda maiores em outros 
municípios, como Aracruz, cujo 
procurador, Américo Mignone, 
elogiou o Provimento 33, que facilita 
a regularização fundiária. “Isso vai 
acabar com as invasões e facilitar 
a prestação dos serviços públicos, 
além de dar aos moradores 
garantias de estarem num imóvel 
que lhes pertence”, disse Américo.

Vitor Silvares, procurador da 
Prefeitura de Serra, disse que 
o município já tem um grupo de 
trabalho, formado por secretários 
de pastas afins, atuando num 
projeto de regularização fundiária 
em massa. Um dos bairros mais 
beneficiados será Planalto Serrano, 
próximo à Serra-Sede.

Em Cachoeiro de Itapemirim, 
70% dos imóveis carecem de 
regularização fundiária, segundo 
o prefeito Carlos Casteglione, que 

anunciou o início do processo 
para criar um projeto-piloto numa 
quadra do bairro Nossa Senhora 
Aparecida, que ocupa área pública.

“Esse trabalho possibilitará 
o aumento de receita com (TBI 
(Imposto de Transmissão de 
Bens Intervivos) e IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano), além 
de melhoria nas condições de 
moradia, que, se regularizadas, 
podem receber financiamentos 
bancários”, disse Casteglione.

O município de Ecoporanga 
também tem mais de 70% dos 
imóveis irregulares, de acordo com 
o secretário de Finanças, Gilberto 
Fortes Coelho. A prefeitura está 
fazendo uma atualização do 
cadastro imobiliário, o que não 
era feito desde 1995, fazendo com 
que o IPTU do município esteja 
defasado há quase 20 anos. “Com 
isso, já aumentamos o nosso 
cadastro de 3.900 para 7 mil 
imóveis”, disse Gilberto.

Na Grande Vitória, o programa 
de regularização fundiária deverá 
provocar forte impacto, inclusive 
com valorização de imóveis, 
em bairros como Grande Terra 
Vermelha e Santa Rita, em Vila 
Velha, Nova Rosa da Penha 
(Itanhenga), em Cariacica, e 
Grande São Pedro, em Vitória, 
de acordo com o juiz-corregedor 
Ezequiel Turíbio. 

 
Assessoria de Comunicação do 

TJES
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

ARTIGO

No dia 12 de abril de 2013 foi ministrado 
pelo programador AGNALDO DEMARIA, 
na sede do SINOREG-ES, curso a respeito 
da nova Central de Interdição e Tutela, 

instituída com a publicação do Provimento 27, de 
04 de dezembro de 2012, da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Espírito Santo.

Com o objetivo imediato de interligação dos 
registros civis das pessoas naturais que detenham 
Livro “E”, a Central de Interdições e Tutela – CI - terá 
um banco de dados único, o qual será alimentado 
pelos Registradores Civis com base nos registros de 
interdições, emancipações e ausências lavrados em 
cada serventia, além de ser desenvolvida, mantida e 
operada pelo Sindicato dos Notários e Registradores 
do Estado do Espírito Santo – SINOREG-ES.

Mediatamente, a CI trará mais agilidade aos 
trabalhos realizados pelos Tabeliães de Notas, uma 
vez que, para lavratura de atos como inventário, 
partilha, separação e divórcio consensuais pela via 
administrativa se requer agente capaz. Além disso, 
a Central irá conferir à certidão maior segurança, 
passando a ter abrangência estadual, auxiliará no 
fl uxo de informações entre as serventias e passará 
a ser emitida de forma eletrônica, sem utilização de 
papeis, envelopes ou correios. O resultado disso 
será agilidade, praticidade e economicidade nos 
procedimentos cartoriais, além da concretização de 
um dos princípios constitucionais norteadores da 
administração pública: Efi ciência.

A integração da CI bem como a alimentação de 
seu banco de dados passou a ser OBRIGATÓRIA 
a todos os registradores civis capixabas detentores 
do Livro “E”, sem qualquer exceção, os quais terão 
prazo de 150 dias, a contar do dia 04 de fevereiro de 
2013 para alimentarem o sistema com informações 
de seus registros, regressivamente até o dia 
01/01/1976, data da entrada em vigor da Lei dos 
Registros Públicos – Lei 6.015/73.

 CENTRAL DE INTERDIÇÃO

Nos moldes do Provimento 27 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Espírito Santo

Tal prazo expirará no dia 04 de julho de 2013, data 
em que Central iniciará seu efetivo funcionamento, 
vez que o banco de dados estará completo, com 
informações provenientes de todas as serventias do 
Estado.

A alimentação do banco de dados eletrônicos 
acontecerá em tempo real, por meio de WebService 
específi co e baseado em arquivo padrão XML, com 
registros das interdições, emancipações e ausências 
assentadas no Livro “E” da serventia. Para tanto, 
cada registro deverá ser informado com os seguintes 
dados:

1. Número da matrícula;
2. Nome do registrado;
3. Data do registro;
4. Data da ocorrência do ato ou fato; e 
5. Filiação (quando existentes nos assentos).

Para o registrador que só tiver condições de 
informar os dados à central de forma manual, a 
obrigatoriedade da informação do número da matrícula 
será substituída pela obrigatoriedade da informação 
dos números de acervo, livro, folha e termo do Livro 
“E” no qual os registros estão assentados, devendo, 
nesse caso, alimentar o sistema semanalmente.

A inclusão, alteração (por averbação ou novo 
registro) e exclusão de registros da Central serão 
feitas, exclusivamente, pelo Ofi cial de Registro Civil 
ou seus prepostos, os quais serão obrigatoriamente 
identifi cados em todos os acessos, por meio de 
certifi cados digitais ICP- Brasil e deverão efetuar 
a carga de todos os registros lavrados a partir da 
entrada em vigor deste provimento, em tempo real. 
Mesmo que não haja qualquer registro lavrado no dia 
tal fato deverá ser comunicado à Central ao fi nal do 
expediente.

Apesar de disponibilizado na rede mundial de 
computadores, somente terão acesso às informações 
constantes da CI os registradores civis que efetuam 
assentos no Livro “E”, sendo o acesso livre, gratuito 
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e integral. Noutro passo, só os Tabeliães de 
Notas capixabas estão habilitados a requererem 
certidões por meio da Central, mediante pagamento 
dos emolumentos feito ao SINOREG-ES, o qual 
manterá conta específica para este fim e efetuará os 
respectivos repasses através de rotina mensal a ser 
implementada.

Ao emitir a certidão negativa de interdição e tutela, 
que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias a 
partir do pedido, o oficial do registro civil vinculado 
à circunscrição de domicílio do alienante deverá, 
primeiramente, fazer consulta à CI e, constatando 
a inexistência de registro, expedirá a certidão 
digitalmente mediante assinatura com padrão ICP-
Brasil do oficial ou seu preposto autorizado, bem 
como o selo de fiscalização judiciária. Deverá ser 
expressamente mencionado (conforme modelo 
abaixo) que a certidão abrange todo Estado do 
Espírito Santo, incluindo aí o período de 01/01/1976 
até a data de sua emissão.

Feito o pedido, a certidão eletrônica ficará 
disponível no sistema da CI pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, sendo vedado seu envio por correio eletrônico 
convencional (e-mail). Facultativamente, poderá 
o interessado retirá-la diretamente no balcão da 
serventia competente, podendo também o notário 
materializar dita certidão em formato eletrônico para 
o papel para fins de arquivo na serventia.

Caso a certidão seja positiva, por haver registro 
em relação ao nome pesquisado, o Oficial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais competente certificará 
tal fato, indicando livro, folhas, termos e em qual 
Unidade de Registro Civil encontra-se assentado o 
Registro, além de certificar a negativa de registro 
com relação aos demais assentos (de interdição, 
emancipação ou ausência).

No que toca às obrigações dos delegatários, o 
SINOREG-ES deverá informar ao juiz responsável 
pela serventia extrajudicial ou o Juiz de Direito 
Diretor do Fórum, no âmbito de sua atribuição ou 
competência, no prazo de 15 (quinze) dias, os Oficiais 
de Registro que não cumprirem os prazos de carga 
dos registros de interdição fixados neste provimento.

Não obstante, o sistema possibilitará a geração 
de relatórios das operações realizadas, com nome 
de usuário, data e hora, para efeito de fiscalização 
do órgão correcional. Ademais tais relatórios também 
indicarão os (i) Serviços de Registro Civil das 
Pessoas Naturais que estão enviando os registros 

(cargas) no prazo incorreto; (ii) se os Serviços de 
Registro Civil das Pessoas Naturais estão atendendo 
aos pedidos no prazo correto; (iii) se os Serviços de 
Registro Civil das Pessoas Naturais estão enviando 
dados consistentes no momento da carga; (iii) se 
as certidões emitidas estão devidamente assinadas 
com o certificado digital e (iv) se os Serviços de 
Registro Civil das Pessoas Naturais estão acessando 
diariamente a Central.

Com a entrada em vigor do Provimento 27 a 
Certidão Negativa de Interdição e Tutela constante 
do Anexo IX, do Código de Normas da Corregedoria 
Geral da Justiça passa a ter a seguinte redação:

   

Portanto, o presente trabalho visa orientar 
os Tabeliães de Notas e, principalmente, os 
Registradores Civis capixabas, os quais utilizarão 
cotidianamente a Central de Interdições e Tutelas, 
servindo de base para o procedimento, não sendo, 
porém, a única fonte de pesquisa. Recomendamos 
que se faça atenta leitura ao Provimento 27/2012, 
da Corregedoria Geral da Justiça, publicado na 
Revista SINOREG-ES nº 45, de janeiro de 2013, 
às folhas 8/11, além das recomendações passadas 
pelo programador AGNALDO DEMARIA, também 
publicadas na Revista SINOREG-ES nº 46, de 
fevereiro de 2013, às folhas 12/14.

 CERTIDÃO NEGATIVA DE INTERDIçÃO E 
TUTELA

O Bel. _____Oficial do Registro Civil _____,
por nomeação na forma da Lei.

CERTIFICA e dá fé, atendendo a pedido verbal 
(ou escrito) de pessoa interessada que, revendo 
neste Cartório de 1º Ofício de Registro Civil a seu 
cargo, os Livros de Registro de INTERDIÇÕES, 
EMANCIPAÇÕES E AUSÊNCIAS e consultando 
a CENTRAL DE INTERDIÇÕES E TUTELAS não 
encontrou, até a presente data, nenhum registro 
referente à interdição, emancipação ou ausência de 
__________, filho(a) de __________ e __________. 
Esta certidão tem abrangência em todo o Estado do 
Espírito Santo e compreende o período de 01/01/1976 
até apresente data.

ARTIGO
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CURSO

O SINOREG-ES em parceria com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Estado do Espírito Santo – IDAF – ministrará nos dias 11 e 12 de junho de 2013, Curso 
de Introdução à Atividade Notarial e Registral. Serão duas turmas, sendo uma para cada 
dia de curso.

O foco principal do treinamento diz respeito à atividade notarial e registral imobiliária, 
voltada para atividade desenvolvida pelo IDAF em seu cotidiano, como forma de agregar 
conhecimento a respeito do funcionamento dos cartórios extrajudiciais.

Serão abordados os seguintes tópicos: Diferença entre os cartórios; qual a função de cada 
especialidade; livros de cada serventia; definição de matrícula; definições de averbação 
e registro; linhas gerais: Inventário, formal de partilha e escritura pública de compra e 
venda; conceitos de propriedade, posse e domínio; Reserva Legal (Lei 12.651/2012), 
dentre outros.

DATA: 11 E 12 DE JUNHO DE 2013

HORA: A PARTIR DAS 13 HORAS

VAGAS*: 60 (sessenta) vagas (sendo 30 (trinta) para cada dia de curso)

* As vagas serão disponibilizadas, primeiramente, para cartórios sindicalizados, 
sendo uma vaga por serventia. As inscrições serão gratuitas e exclusivas aos 
sindicalizados até o dia 31/05/2013.

INSCRIçÕES: GRATUITAS DE 10/05 ATÉ 31/05/2013 – EXCLUSIVA PARA 
SINDICALIZADOS

          VALOR: R$ 25,00 – DE 01/06 ATÉ 07/06/2013 – DEMAIS SERVENTIAS

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo e-mail bruno@sinoreg-es.org.br, 
informando nome completo, serventia e data que pretende participar curso.

CURSO SINOREG-ES
TREINAMENTO IDAF – INTRODUÇÃO À 

ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL
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ATO CONJUNTO Nº01

O Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, a Corregedora-Geral do 
Ministério Publico, Procuradora de Justiça MARIA DA PENHA MATTOS SAUDINO, o Corregedor-Geral da Defensoria 
Pública, Defensor Publico GUSTAVO COSTA LOPES, no exercício das atribuições legais e normativas que lhes 
competem,

CONSIDERANDO que os notários e oficiais de registro atuam, em caráter privado, por delegação do Poder Público 
(art. 236, caput, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que o §1º, do art. 236, da Constituição Federal, atribui ao Poder Judiciário a fiscalização das 
atividades dos serviços extrajudiciais;

CONSIDERANDO que as atividades dos notários e oficiais de registro são indispensáveis à cidadania;
CONSIDERANDO caber ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis;
CONSIDERANDO caber à Defensoria Pública atuar na orientação e defesa, em todos os graus, dos necessitados, 

na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, por iniciativa legislativa do Poder Executivo, o Poder Legislativo Estadual instituiu, por 

meio das Leis Complementares n.º 307/2012 e 682/2013, respectivamente, o Fundo de Aparelhamento da Defensoria 
Pública e o Fundo Especial do Ministério Público, destinando percentual dos emolumentos devidos pelos atos 
executados nos serviços extrajudiciais, ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo;

CONSIDERANDO que a atividade notarial e registral, ainda que executada no âmbito das serventias extrajudiciais 
privadas, constitui, em decorrência de sua própria natureza, função revestida de estatalidade, sujeitando-se, assim, 
a um estrito regime de direito público;

CONSIDERANDO a gravidade das irregularidades constatadas por meio das correições ordinárias e inspeções no 
funcionamento de inúmeras serventias do foro extrajudicial capixaba;

RESOLVEM:
Art. 1º O Juiz de Direito, com jurisdição em registros públicos, efetivará, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) 

dias da publicação deste Ato Conjunto, visita inspecionai em todas as serventias extrajudiciais que estejam sob sua 
jurisdição.

Parágrafo único. O Juiz de Direito convidará o Promotor de Justiça e o Defensor Público, com atribuição em 
registros públicos, para acompanharem a visita inspecional.

Art. 2º Nos trabalhos inspecionais, a serem consumados, obrigatoriamente, nas dependências da serventia 
extrajudicial, o Juiz de Direito inspecionante fiscalizará, além dos deveres dos notários e oficiais de registro dispostos 
no art. 30, do art. 8.935/94 e nos arts. 544 e 545, do Código de Normas da CGJES, especialmente:

I. Se as instalações físicas do imóvel são adequadas para funcionar como sede de serventia extrajudicial, 
dispondo de bom estado de conservação e higiene, além de devidamente sinalizadas, proporcionando 
bom atendimento aos usuários, com proteção à saúde e segurança dos mesmos;

II. Se o notário ou oficial do registro titular ou interino efetiva a guarda e manutenção dos livros e documen-
tos do acervo da serventia com segurança, conforme disposto no art. 3º, da Lei n.º 8.935/94;

III. Se há cópias de segurança do acervo, assim como das providências adotadas para cumprimento da 
Recomendação n.º 09, da Corregedoria Nacional da Justiça, assim como dos I artigos 532, 533 e 534, 
do Código de Normas da CGJES;

IV. Se o imóvel se encontra localizado em áreas sujeitas à ocorrência de alagamentos, incêndio, umidade e 

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APERFEIÇOAR E 
QUALIFICAR A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO, A 
CARGO DOS JUIZES DE DIREITO COM COMPETÊNCIA EM REGISTROS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ATO CONJUNTO Nº 01/2013
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ATO CONJUNTO Nº01

infiltrações;

V. Se o horário de funcionamento das serventias extrajudiciais, das 09h00 às 18h00, conforme disposto no 
art. 531 do Código de Normas da CGJES, é observado;

VI. Se o imóvel no qual funciona a serventia acessibilidade oferece acessibilidade às pessoas com deficiên-
cia, lactantes, grávidas e idosos;

VII. Se o espaço destinado ao atendimento ao público é adequado ao quantitativo de usuários que procuram 
os serviços prestados pela serventia, dispondo, em especial, de cadeiras estofadas, balcão especial para 
pessoas com deficiência, bebedouro e climatização;

VIII. Se os prepostos dispõem de ambiente de trabalho salubre, com uso de mobiliário ergonomicamente ade-
quado, equipamentos compatíveis com o porte da serventia inspecionada e climatização;

IX. Se o quantitativo de prepostos é suficiente à prestação de serviço eficiente, seguro e célere, em confor-
midade com o volume de serviços da serventia;

X. Se o atendimento aos usuários se dá em tempo de espera razoável e observa eventual norma municipal 
que disciplina o tempo de espera nas serventias extrajudiciais;

XI. Se há distribuição de senhas para atendimento aos usuários, com a concessão de prioridade às pessoas 
com necessidades especiais, lactantes, grávidas e idosos, exceto na prioridade do registro, prevista em 
lei;

XII. Se a serventia dispõe de alvará de funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros, assim como de 
material de segurança contra incêndios;

XIII. Se o notário ou oficial do registro titular ou interino comparece diariamente à serventia, atuando o subs-
tituto legal apenas em suas eventuais ausências ou impedimentos, conforme previsto no § 5º, do art. 20, 
da lei n.º 8.935/94;

XIV. Se o escrevente substituto dispõe de capacidade técnica plena para substituir o notário ou o oficial do 
registro; 

XV. Se o principio da territorialidade, na prática dos atos notariais, é respeitado, conforme previsão no art. 9º, 
da Lei n.º 8.935/94; 

XVI. Se é respeitada a vedação legal no funcionamento de sucursais do serviço, nos termos do art. 43, da Lei 
n.º 8.935/94); 

XVII. Se o empregador é a pessoa física do delegatário, haja vista ser vedada a contratação de prepostos pela 
serventia, que não dispõe de personalidade jurídica;

XVIII. Se os tributos e encargos são oportunamente recolhidos, impondo-se a apresentação de certidões nega-
tivas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal; 

XIX. Se os valores pertencentes ao FUNEPJ, FARPEN, FADESPES e do FUNEPJ (lei Complementar n.º 
682/2013, com exigibilidade a partir de janeiro de 2014) são repassados até o décimo dia do mês sub-
sequente, conforme disposto no art. 7º, da lei Estadual n.º 6670/01, c/c art. 547 do Código de Normas, 
caracterizando, em tese, pratica de crime de peculato e improbidade administrativa, a indevida retenção.

§ 1º O Juiz de Direito, quando a serventia for de pequeno porte, assim consideradas as que obtiveram arrecadação 
no ano de 2012 igual ou inferior a 30.000 VRTE’s (valor de referência do tesouro estadual) e não estiverem sediadas 
na sede da Comarca ou Juízo, poderá, fundamentada mente, mitigar algumas das exigências de funcionamento e 
infraestrutura imprescindíveis às serventias de médio e grande porte.

§ 2º Na visita inspecional prevista no art. 1º, o Juiz de Direito irá observar e preencher, obrigatoriamente, os 
MODELOS DE RELATÓRIOS INSPECIONAIS disponibilizados no site da CGJES e divulgado por meio do Ofício-
Circular n.º 019-2012, publicado na edição do DJE do dia 16.03.2012, pago 105 e segs.

Art. 3º Ao término da Inspeção, o Juiz de Direito encaminhará à Corregedoria Geral da Justiça, relatório 
circunstanciado, com fotos, dos trabalhos e das providências administrativas ou legais implementadas ou recomendadas 
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ATO CONJUNTO Nº01

nos trabalhos da visita inspecional, observado o disposto no art.3º, § 5º, do Provimento CGJ n.º 037/2013.
Parágrafo único. O relatório previsto no caput deste artigo conterá item específico abordando as providências 

adotadas por cada serventia inspecionada, para efeito de cumprimento do disposto no art. 6º da Recomendação n.º 
09, da Corregedoria Nacional da Justiça.

Art. 4º O Juiz de Direito responsável pela visita inspecional implementará, se verificada a prática de suposta 
infração funcional do delegatário titular da serventia, as providências administrativas e legais previstas no Provimento 
CGJ n.º 037/2013, instaurando, inclusive, se cabível, procedimento administrativo disciplinar, com o afastamento 
preventivo do delegatário, nos termos do § 1º, do art. 35 da Lei nº 8.935/94.

§ 1º. O Juiz de Direito também encaminhará copia do relatório previsto no art. 3º, deste Provimento, aos 
representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, com atribuição em matéria de registros públicos, da 
Comarca ou Juízo.

§ 2º. Recebido o relatório da autoridade judicial inspecionante, se o Promotor de Justiça constatar caber a outro 
órgão de execução, no âmbito do Ministério Público, a adoção das providências necessárias a tratar das irregularidades 
detectadas, promoverá o encaminhamento de cópias necessárias ao conhecimento do respectivo órgão, observados 
os regramentos administrativos próprios quanto ao registro, tramitação e prazos.

Art. 5º O Juiz de Direito imporá ao notário ou oficial de registro, quando entender necessário, sem prejuízo da 
eventual instauração de sindicância ou procedimento administrativo disciplinar, a adoção das providências necessárias 
a corrigir quaisquer irregularidades administrativas constatadas por ocasião da visita inspecionai prevista no art. 1º.

Parágrafo único. O Juiz de Direito arbitrará prazo para cumprimento das providências eventualmente determinadas 
e fiscalizará sua implementação, caracterizando infração funcional, por parte do notário ou oficial de registro, seu 
descumprimento.

Art. 6º Se a visita inspecional constatar que o notário ou oficial de registro incorreu na prática de ilícito penal ou 
civil, o Juiz de Direito cientificará o Promotor de Justiça e/ou Defensor Público, sem prejuízo que os mesmos atuem 
de ofício.

Art. 7º A Assessoria de Planejamento e Fiscalização das serventias Judiciais e Extrajudiciais da CGJES fornecerá, 
por requisição do Juiz de Direito, assim como do Promotor de Justiça e/ou do Defensor Público, o Relatório de Atos 
Praticados, atualizado desde a implantação do Selo Digital, por meio dos Provimentos n.º 26 e 40, ambos de 2011. 

Parágrafo único. A autoridade judicial inspecionante fiscalizará se a serventia cumpre o disposto no art. 15, § 7º, 
do Provimento n.º 40/2011, com relação ao prazo para o reenvio dos Selos Digitais rejeitados.

Art. 8º As autoridades responsáveis pela edição deste Ato Conjunto constituirão Grupo de Trabalho, com um 
representante de cada Instituição, para acompanhar e propor medidas que possam aprimorar e otimizar os trabalhos 
previstos no art. 1º.

Art. 9º O presente Ato Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 29 de abril de 2013.

Desembargador CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL
Corregedor-Geral da Justiça

Procuradora de Justiça MARIA DA PENHA MATTOS SAUDINO
Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Defensor Público GUSTAVO COSTA LOPES
Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

ANIVERSARIANTES  DO 
MêS DE JUNHO

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

ADOLPHO MARQUES SIMÕES GUARAPARI 4-jun

SOLANGE ELIZABETH DUTRA SIMOES CACH ITAPEMIRIM 2-jun

CHARLES FELISBINO TEIXEIRA A DOCE DO NORTE 4-jun

JAMILE VALADÃO MISSI CACH ITAPEMIRIM 8-jun

RODRIGO REIS CYRINO LINHARES 8-jun

WANIA WRUCK DOM MARTINS 11-jun

JOSE LUIZ RODRIGUES DE FREITAS FILHO ICONHA 12-jun

MARIANGELA CORTELETTI RONCONI SANTOS CARIACICA 12-jun

WINDSOR BELING ANTUNES V NOVA DO IMIGR 12-jun

JULYE NEVES BELIZÁRIO LINHARES 13-jun

JAUDINETI DE LIMA DE MARTIN ECOPORANGA 14-jun

RÔMOLO JOSÉ DAGOSTINI JAGUARE 16-jun

MARLY FREITAS DE AQUINO ITARANA 18-jun

SIMONE TELES CORREA RIZO CACH ITAPEMIRIM 19-jun

LUIZ GONZAGA DE DEUS ITAPEMIRIM 21-jun

MARIA LUIZA DOS SANTOS ALCURE NASCIMENTO PANCAS 23-jun

ANDRESSA AZEVEDO TREVISOL ALEGRE 24-jun

ANGELICA MONTEIRO LOBATO MACHADO ALVES MUQUI 26-jun

ALOIS PAULO SCHULZ SãO MATEUS 29-jun
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