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EDITORIAL

3

Hugo Ronconi
Presidente do Sinoreg-ES

Em 18 de novembro de 1994 foi sancionada a 
Lei dos Notários e Registradores pelo então 
Presidente da República Itamar Franco, a Lei 
Federal nº 8.935, que regulamentou o artigo 

236 da Constituição Federal, dispondo sobre os serviços 
notariais e registrais.

Em continuidade legislativa, diversas outras leis 
a respeito dos serviços cartoriais foram aprovadas, a 
exemplo da Lei 9.534/97, que estabeleceu a gratuidade 
para os registros de nascimento e assentos de óbitos, 
bem como a primeira certidão respectiva, sem prejuízos 
dos benefícios concedidos aos reconhecidamente 
pobres.

Conforme se extrai da inteligência do artigo 28 da Lei 
dos Notários e Registradores, os delegatários gozam de 
independência no exercício de suas atribuições e têm 
direito à percepção integral dos emolumentos pelos 
atos praticados, razão pela qual foi sancionada a Lei 
Federal nº 10.169/2000, estabelecendo normas gerais 
para fi xação de emolumentos, bem como determinando 
que os Estados e Distrito Federal devessem estabelecer 
forma de compensação dos atos gratuitos praticados, 
em virtude de lei, pelos registradores civis das pessoas 
naturais, culminando com a consequente Lei Estadual 
capixaba nº 6.670/01.

Além de todo conteúdo de caráter legal que 
envolve o ressarcimento e seus atos conexos, os 
notários e registradores têm, por obrigação, que se 
manterem diariamente atualizados, já que são fartas as 
normatizações aplicadas no cotidiano da atividade, como 
por exemplo as resoluções, recomendações, ofícios 
circulares, provimentos etc, as quais são publicadas não 
só pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do nosso 
Estado, mas também pelo Conselho Gestor do FARPEN 
e Conselho Nacional de Justiça.

Com o intuito de facilitar o tráfego de informações e, 
consequentemente, levar todo esse conhecimento aos 
seus destinatários imediatos, o SINOREG-ES envia sua 
Revista mensalmente a seus associados, com instruções 
relevantes para o bom desempenho da atividade e pleno 
conhecimento dos diversos assuntos de interesse da 
Classe. Ademais, oferecemos também a possibilidade de 
envio de dúvidas que são respondidas pelo setor jurídico 
do Sindicato, além do envio por e-mail do informativo, 
cujas notícias relevantes publicadas diariamente são 
levadas a conhecimento de todos.

Observamos também que a Corregedoria Geral 

AS RESPONSABILIDADES DOS NOTÁRIOS 
E REGISTRADORES

de Justiça vem intensifi cando, a cada dia, seu poder 
fi scalizatório sobre as serventias extrajudiciais, 
punindo com o rigor da lei aqueles que a descumprem, 
aplicando, não raramente, a pena máxima possível: 
a perda da delegação. Lamentavelmente, assistimos 
alguns profi ssionais serem punidos ou sofrendo pesados 
processos administrativos pelo desconhecimento de 
preceitos legais básicos da atividade. Inconveniente 
este que poderia ser evitado caso a leitura e os estudos 
fi zessem parte do cotidiano destes profi ssionais.

Cabe-nos ainda salientar a extrema importância 
dos preceitos contidos no Ato Conjunto nº 01/2013, 
o qual tem participação, na condição de convidados  o 
Ministério Público e a Defensoria Pública, que exercerão 
juntamente com a Corregedoria da Justiça a fi scalização 
das serventias do foro extrajudicial.

Dentre os diversos pontos que serão objeto 
de fi scalização estatal em razão do ato acima 
citado, destacamos a observância do Princípio da 
Territorialidade, especialmente no que toca aos Tabeliães 
de Notas, já que a prática ilegal de lavraturas de atos 
fora da circunscrição geográfi ca prevista nos artigo 8º e 
9º da Lei 8.935/94 é recorrente, fato este que ocasionou, 
inclusive, a prisão de um delegatário capixaba.

O SINOREG-ES, apesar de defender os interesses 
comuns da classe, repudia toda e qualquer atitude que 
afronte à lei, motivo pelo qual se mostra tão atuante 
no importante papel informativo e educativo de seus 
associados, objetivando a manutenção do prestígio e 
credibilidade de seus profi ssionais perante à sociedade, 
referências estas que não devem ser maculadas pela má 
atuação de determinados profi ssionais.
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Rodrigo Grobério Borba 
Advogado - OAB/ES 11.017
E-mail: rodrigo@agvadvocacia.adv.br

TIRA-DÚVIDAS jurídico

O presente parecer decorre de solicitação 
feita pelo SINDICATO DOS NOTÁRIOS E 
REGISTRADORES DO ESPÍRITO SANTO 
(SINOREG-ES) que nos pede para abordar, 
em breves palavras, a competência territorial 
para a lavratura de escrituras públicas por 
tabeliães de notas, com o fim de prestar 
esclarecimentos aos seus associados quanto 
ao disposto no inciso XV, do art. 2º, do Ato 
Conjunto nº 01/2013, que dispõe sobre a 
implantação de medidas administrativas para 
aperfeiçoar e qualificar a fiscalização das 
atividades dos notários e oficiais de registro, 
a cargo dos juízes de direito com competência 
em registros públicos.

À solicitação responde-se nos termos que se 
seguem.

O art. 2º, inciso XV, do Ato Conjunto nº 
01/2013, firmado entre o Poder Judiciário, 
o Estado do Espírito Santo e o Ministério 
Público, estabelece que:

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 da Lei 8.935/94 
e nos arts. 544 e 545, do Código de 
Normas da CGJES, especialmente:

XV – Se o princípio da territorialidade, na 

Da Competência Territorial do 
Tabelião de Notas

prática dos atos notariais, é respeitado, 
conforme previsão do art. 9º, da Lei nº 
8.935/94;

Em linhas prefaciais, importante ressaltar 
que não se aplicam aos serviços notariais as 
regras de competência inerentes ao processo 
judicial. Neste sentido cita-se o art. 1º da 
Resolução nº 35 do CNJ, que disciplina a 
aplicação da Lei nº 11.441/07 pelos cartórios:

Para a lavratura dos atos notariais de 
que trata a Lei nº 11.441/2007, é livre 
a escolha do tabelião de notas, não se 
aplicando as regras de Competência do 
Código de Processo Civil.

A redação da norma acima transcrita foi 
inspirada nas disposições da Lei Federal 
nº 8.935/95, que regulamentou a atividade 
notarial e registral no Brasil. Essa lei 
possui dois dispositivos específicos que 
regem a competência da delegação notarial 
relativamente à territorialidade:

Art. 8º É livre a escolha do tabelião de 
notas, qualquer que seja o domicílio das 
partes ou o lugar de situação dos bens 
objeto do ato ou negócio. 

Art. 9º O tabelião de notas não 
poderá praticar atos de seu ofício 
fora do município para o qual recebeu 
delegação. 
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TIRA-DÚVIDAS jurídico

Diferentemente do tabelião marítimo e do de 
protesto, as partes possuem liberdade de 
escolha do tabelião de notas, que, a rigor, se 
pauta no critério de confiança e qualificação 
profissional. O Código de Normas da Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Espírito Santo - CGJES consagra o princípio 
da liberdade de escolha em seu artigo 635:

Art. 635. É livre às partes a escolha do 
tabelião de notas, qualquer que seja o 
seu domicílio ou o lugar da situação dos 
bens, objeto do ato ou negócio.

Desta forma, o art. 8º da Lei 8.935/94, bem 
como o art. 635 do Código de Normas da 
CGJES, são claros ao estabelecer que as 
partes estão autorizadas a escolher tabelião 
de município distinto de seu domicílio ou do 
lugar do bem imóvel negociado.

Se por um lado há essa liberdade de escolha, 
por outro a regra do art. 9º da Lei 8.935/94 
limita a atuação do tabelião de notas ao 
estabelecer que ele não pode praticar atos 
de seu ofício fora do município para o qual 
recebeu delegação. 

De bom alvitre, posto que esclarecedores 
são os comentários do ilustre doutrinador 
WALTER CENEVIVA:

A norma do art. 9º consiste numa 
restrição: o município é o âmbito 
exclusivo no qual o tabelião pode atuar. 
Cada ato lavrado indicará ou a sede da 
serventia, ou o lugar na municipalidade. 
Quando escolhido tabelião de fora do 
município do domicílio das partes ou 
do lugar do bem negociado, aquelas 
poderão deslocar-se para firmarem o 
instrumento, mas não o tabelião de 
notas.

(CENEVIVA, Walter. Lei dos Notários 
e Registradores Comentada. 8ª Ed. 
Saraiva: São Paulo, 2010, p. 96)

Isto posto, a conclusão que se faz é no sentido 
de que o notário pode praticar atos cujas 
partes ou os bens estejam fora do domicílio 
ou, melhor dizendo, da circunscrição territorial 
para a qual recebeu a delegação, desde que 
as partes se dirijam até sua serventia, e não 
o tabelião se desloque até outro município 
para lavrar tais atos. Isso porque, o titular do 
cartório deve agir dentro de sua competência 
territorial (competência ratione loci). Não lhe 
é lícito exercer suas atribuições além dos 
limites do território que a lei determina, sob 
pena de incidir até mesmo em disposição 
penal.

Sob a perspectiva da fiscalização dos serviços 
notariais, que por determinação constitucional 
coube ao Poder Judiciário, especificamente 
no que importa à verificação do cumprimento 
do princípio da territorialidade na prática dos 
atos do tabelionato de notas, o fim colimado 
pelo citado Ato Conjunto é de alertar o juízo 
competente que assegure nos trabalhos 
inspecionais que os livros ou os atos não 
sejam levados ou praticados além dos limites 
territoriais da delegação outorgada ao oficial.

Essa norma do Ato Conjunto nº 01/2013 (art. 
2º, inciso XIV) não visa limitar ou restringir 
a competência dos notários no sentido de 
lavrar instrumentos públicos cujas partes 
ou bens negociados sejam apenas de sua 
circunscrição territorial, pois isso violaria 
normas e princípios elementares do direito 
notarial.

Essas são as breves considerações que faço 
sobre o tema.
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN
DEMONSTRATIVO – MÊS DE MAIO 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 ABRIL/2013, aprovando o ressarcimento dos Atos Gratuitos 
Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 625.534,14

Saldo em caixa mês anterior 1.181.630,48

Resgate aplicação CDB em 28/05/2013 - Ressarcimento despesas Registro Civil 6.519,37

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 1.813.683,99

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 490.983,85

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 22.407,34

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 304,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.510,68

4.1 - 2% referente depósito entre 20/04 a 30/04 131,14

5 - Repasse à AMAGES 12.502,68

5.1 - 2% referente depósito entre 20/04 a 30/04 131,14

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 005/2013 6.519,37

7 - Devolução FARPEN recolhido indevidamente 3.324,97

SALDO LÍQUIDO 1.264.868,82

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) (62.553,41)

C.a - 10% referente depósito entre 20/04 a 30/04 (655,68)

SALDO 1.201.659,73

Recebimentos entre 20/05 a 31/05 8.758,66

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.210.418,39

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 63.209,09 (sessenta e três mil, duzentos e nove reais e nove centavos) em aplicação 
CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 03 de junho de 2013 .

    

   Hugo Antonio Ronconi
Presidente

FARPEN Prestação de contas
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 PROVIMENTO Nº 39/2013
Altera o artigo 1142-A do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça
A Desembargadora CATHARINA 
MARIA NOVAES BARCELLOS, 
Vice-Corregedora Geral da Justiça, 
no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO ser a 
Corregedoria-Geral da Justiça 
órgão de fi scalização e disciplina 
administrativa com jurisdição em 
todo Estado, conforme art. 2º da Lei 
Complementar Estadual nº 83/96 
e art. 35 da Lei Complementar 
Estadual nº 234/02;

CONSIDERANDO ser o Código 
de Normas estatuto que disciplina, 
orienta, revisa e consolida as 
regras administrativas do for 
judicial e extrajudicial, conforme 
expressamente disposto em seu 
art. 1º;

RESOLVE:

 Art. 1º. O Provimento n.º 
029/2009, que revisou o Código 
de Normas, datado de 09.12.2009, 
passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

Art. 1142-A. Para efeito de 
cálculo dos emolumentos, 
aplicar-se-á a regra do 
parágrafo único do artigo 
1142, em quaisquer hipóteses 
nas quais haja, em comunhão, 
mais de um adquirente 
pra a mesma matrícula 
imobiliária, cobrando-se 
emolumentos taxas como ato 
único, independentemente 
de requerimento das partes 
interessadas neste sentido.

Parágrafo único. Na hipótese 
fática prevista no caput, sem 
alteração na sistemática de 
cobrança de emolumentos e 

custas, é facultado ao ofi cial 
de registro imobiliário praticar 
único registro ou registros 
individuais dos direitos em 
comunhão.

 Art. 2º. Este provimento 
entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Vitória/ES, 08 de maio de 2013-05-
23

DESª. CATHARINA MARIA 
NOVAES BARCELLOS

Vice Corregedora Geral da 
Justiça

7

A Lei nº 12.810, de 15 de maio 
de 2013, publicada no Diário Ofi cial 
da União no dia 16/5, modifi ca 
vários artigos sobre portabilidade 
do fi nanciamento imobiliário, 
entre outras providências. Um 
dos dispositivos revoga o § 3º do 
art. 25 da Lei 9.514/1997, o qual 
dispunha que, nas hipóteses em 
que a quitação da dívida decorresse 
da portabilidade do fi nanciamento 
para outra instituição fi nanceira, não 
seria emitido o termo de quitação 
de que trata o art. 25, cabendo, 
quanto à alienação fi duciária, a mera 
averbação da sua transferência.

O art. 25 da Lei nº 9.514, que 
trata sobre a fi nalidade do Sistema 
de Financiamento Imobiliário (SFI), 
descreve que, com o pagamento da 

dívida e seus encargos, fi ca resolvido 
a propriedade fi duciária do imóvel.

Entre outras alterações, a nova 
norma estabelece também que o art. 
31 da Lei nº 9.514 passe a vigorar 
acrescido de parágrafo único, o qual 
diz que, nos casos de transferência 
de fi nanciamento para outra 
instituição fi nanceira, o pagamento 
da dívida à credora original poderá 
ser feito, a favor do mutuário, pela 
nova credora.

A Lei nº 12.810 institui que a Lei 
nº 9.514 passe a valer acrescida do 
Capítulo II – A, que trata sobre o 
refi nanciamento com transferência 
de credor.

A nova legislação também revoga 
o art. 6º da Lei nº 12.703/2012, 
que diz que o Conselho Monetário 

Nacional editará norma disciplinando 
o uso pelas instituições fi nanceiras 
de código de identifi cação específi co 
para as operações de portabilidade 
de crédito, bem como de meio 
eletrônico para sua efetivação.

A Lei nº 6.015 também sofre 
alterações. O art. 32 da Lei nº 12.810 
dispõe que o item 30 do inciso II do 
art. 167, do Título V, que trata sobre 
averbação no registro de imóveis, 
passe a vigorar com nova redação.

Para maiores esclarecimentos, 
consulte o inteiro teor da Lei 
12.810/2013.

Fonte: Assessoria de Comunicação 
do IRIB (adaptada)

Publicada lei que revoga artigos sobre a portabilidade

Nova legislação revoga e modifi ca dispositivos das Leis nº 9.514, nº 12.703 e n° 6.015.

PROVIMENTO Nº 39/2013
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NOTÍCIAS RÁPIDAS

Registro Civil das Pessoas Naturais
 Piso de 300 VRTE (R$ 714,60)

Complementando os atos praticados em registro civil, independentemente dos valores 
recebidos pelos atos notariais praticados, todos perceberão o piso equivalente a 300 
VRTE a partir do corrente mês, conforme decisão da Diretoria Executiva.

Hugo Antonio Ronconi
Presidente

A extinção do usufruto pelo não uso de imóvel pode 
ocorrer independentemente de prazo certo, sempre que, 
diante das circunstâncias, se verifi car o não atendimento 
dos fi ns sociais da propriedade. 

A decisão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), que negou provimento a recurso especial 
interposto por uma usufrutuária de imóvel em Minas Gerais 
que sofria uma ação de extinção de usufruto movida pela 
proprietária. Esta alegava que a usufrutuária não estava 
utilizando o bem sobre o qual tinha direito.

O usufruto é “o direito real em que o proprietário – 
permanecendo com a posse indireta e com o poder 
de disposição – transfere a um terceiro as faculdades 
de usar determinado bem e de retirar-lhe os frutos”. 
No entanto, em decorrência do não uso do bem, o 
direito real do usufrutuário torna-se extinto, conforme 
dispõe artigo 1.410, VIII, do Código Civil (CC). 

Extinção do usufruto

O recurso é contra decisão do tribunal de justiça 
mineiro, que deu provimento à apelação da proprietária 
do imóvel para extinguir o usufruto. Os desembargadores 
consideraram que as provas integrantes do processo 
revelam que a usufrutuária não usava o imóvel há mais 
de uma década. “Extingue-se o usufruto pelo não uso da 
coisa pelo prazo de 10 anos”, estabeleceu o acórdão. 

A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, destacou 
que o artigo 1.228, parágrafo 1º, do CC estabelece que a 

DECISÃO
Independe de prazo certo a extinção de usufruto pelo não uso de imóvel

usufrutuária tem a obrigação de exercer seu direito em 
consonância com as fi nalidades social e econômica a 
que se destina a propriedade. Para assegurar que seja 
cumprida essa função, o Código Civil de 2002 instituiu o 
não uso da coisa como causa extintiva do usufruto. 

Prazo

A relatora observa que o legislador não estipulou o 
prazo mínimo a ser observado para a hipótese discutida 
no recurso, ou seja, o não uso do bem. Contudo, apontou 
que a doutrina tem se inclinado pela aplicação do prazo 
de dez anos, baseada na regra geral de prescrição do 
artigo 205 do Código Civil ou empregando, por analogia, 
o prazo previsto para extinção de servidões pelo mesmo 
motivo. Essa posição foi adotada no acórdão recorrido.

No entanto, segundo Nancy Andrighi, não é possível 
admitir que sejam aplicados prazos prescricionais, devido 
a dois pontos cruciais. Primeiro porque a norma do 
Código Civil de 1916, que previa a extinção do usufruto 
pela prescrição, não foi reeditada pelo Código atual, 
encontrando-se, portanto, revogada. Segundo porque o 
usufruto – direito real – não prescreve. A relatora entende 
que “a ausência de prazo específi co, nesse contexto, deve 
ser interpretada como opção deliberada do legislador, e 
não como lacuna da lei”. 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa- STJ
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O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou resolução proposta 
por seu presidente, o ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
Joaquim Barbosa, que obriga os 
cartórios de todo o país a registrar 
o casa mento civil entre pessoas 
do mesmo sexo. O ato, de número 
175, também determina que sejam 
convertidas em casamento as uniões 
estáveis homoafetivas já registradas.

A resolução baseou-se em 
decisões proferidas pelo STF, no 
julgamento da ADPF 132/RJ e da ADI 
4.277/DF, e pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), no julgamento do REsp 
1.183.378/RS, em outubro de 2011. 
Neste último, a Quarta Turma do 
Tribunal, em decisão inédita, concluiu 
que a dignidade da pessoa humana, 
consagrada pela Constituição, não 
é aumentada nem diminuída em 
razão do uso da sexualidade, e que 
a orientação sexual não pode servir 
de pretexto para excluir família da 

Resolução do CNJ consolida entendimento do STJ quanto ao 
casamento civil entre pessoas do mesmo sexo

proteção jurídica representada pelo 
casamento.

O colegiado, por maioria, seguindo 
o entendimento do ministro Luis 
Felipe Salomão (relator), afi rmou que 
o legislador poderia, se quisesse, ter 
utilizado expressão restritiva, de modo 
que o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo fi casse defi nitivamente 
excluído da abrangência legal, o que 
não ocorreu.

Mesma lógica

“Por consequência, o mesmo 
raciocínio utilizado, tanto pelo STJ 
quanto pelo STF, para conceder 
aos pares homoafetivos os direitos 
decorrentes da união estável, deve 
ser utilizado para lhes franquear a via 
do casamento civil, mesmo porque 
é a própria Constituição Federal que 
determina a facilitação da conversão 
da união estável em casamento”, 
concluiu Salomão.

O PRESIDENTE DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso 
de suas atribuições constitucionais e 
regimentais,

CONSIDERANDO a decisão do 
plenário do Conselho Nacional 
de Justiça, tomada no julgamento 
do Ato Normativo no 0002626-
65.2013.2.00.0000, na 169ª Sessão 
Ordinária, realizada em 14 de maio de 
2013;

CONSIDERANDO que o Supremo 
Tribunal Federal, nos acórdãos 
prolatados em julgamento da ADPF 
132/RJ e da ADI 4277/DF, reconheceu 
a inconstitucionalidade de distinção de 
tratamento legal às uniões estáveis 
constituídas por pessoas de mesmo 

No caso, o recurso especial foi 
interposto por duas cidadãs residentes 
no Rio Grande do Sul, que já viviam 
em união estável e tiveram o pedido de 
habilitação para o casamento negado 
em primeira e segunda instância. A 
decisão do tribunal gaúcho afi rmou 
não haver possibilidade jurídica para 
o pedido, pois só o Poder Legislativo 
teria competência para instituir o 
casamento homoafetivo. 

No recurso especial dirigido ao 
STJ, elas sustentaram não haver 
impedimento no ordenamento jurídico 
para o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo. Afi rmaram, também, 
que deveria ser aplicada ao caso 
a regra de direito privado segundo 
a qual é permitido tudo o que não é 
expressamente proibido. 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e 
Imprensa STJ (matéria adaptada)

RESOLUÇÃO Nº 175, DE 14 DE MAIO DE 2013
Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em 
casamento, entre pessoas de mesmo sexo.

sexo;
CONSIDERANDO que as referidas 
decisões foram proferidas com 
efi cácia vinculante à administração 
pública e aos demais órgãos do Poder 
Judiciário;

CONSIDERANDO que o Superior 
Tribunal de Justiça, em julgamento 
do RESP 1.183.378/RS, decidiu 
inexistir óbices legais à celebração de 
casamento entre pessoas de mesmo 
sexo;

CONSIDERANDO a competência do 
Conselho Nacional de Justiça, prevista 
no art. 103-B, da Constituição Federal 
de 1988;

RESOLVE:

Art. 1º É vedada às autoridades 
competentes a recusa de habilitação, 
celebração de casamento civil ou 
de conversão de união estável em 
casamento entre pessoas de mesmo 
sexo.
Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º 
implicará a imediata comunicação ao 
respectivo juiz corregedor para as 
providências cabíveis. 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação.

Ministro Joaquim Barbosa
Presidente

Fonte: Diário de Justiça Eletrônico 
[do] Conselho Nacional de Justiça, 
n.89,p.2,15 de maio de 2013
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A Corregedoria Geral de 
Justiça (CGJ) do Espírito Santo 
instituiu nesta terça-feira (28) 
a Central de Informações do 
Registro Civil (CRC). O sistema 
será integrado aos Ofi ciais de 
Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado e conveniado 
aos demais sistemas de Centrais 
de Informações criados no país.

“Por meio do Portal 
de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados todas as 
serventias extrajudiciais de 
Registro Civil capixabas 
trocam comunicações em 
ambiente eletrônico seguro 
e criptografado, adaptado à 
certifi cação digital, permitindo 
que em pouco tempo um 
cidadão que mora em Vila 
Velha, mas teve seu registro 
de nascimento feito na Serra, 
possa solicitar e receber a 
segunda via desta certidão em 
qualquer serventia do Estado, 
sem precisar se locomover até o 

Sistema irá facilitar retirada de 2ª via para registros
cartório onde está seu registro”, 
explicaram em parecer os juízes 
corregedores Ezequiel Turibio e 
Aldary Nunes Junior.

Os magistrados ainda 
ressaltaram que a facilidade 
em conseguir segunda via 
de documentos poderá ser 
estendida aos Estados que 
estão integrados à Central de 
Informação Nacional, como 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso, Ceará, Rondônia 
e Amazônia. “Com os vários 
cartórios interligados será 
possível que esta mesma 
facilidade seja estendida ao 
cidadão que nasceu em um 
Estado, mas que agora reside 
em outro”, ponderaram no 
documento.

Funcionamento
A Central de Informações foi 

desenvolvida, mantida e operada 
pelo Sindicato dos Notários 
e Registradores do Estado 
do Espírito Santo (Sinoreg-

ES), em nível estadual, e pela 
Associação dos Registradores 
de Pessoas Naturais do Estado 
de São Paulo (Arpen-SP), em 
âmbito nacional. O acesso às 
informações será permitido 
através de link disponível no 
endereço eletrônico do CGJ.

O sistema irá conter 
dados sobre os registros de 
nascimentos, casamentos, 
óbitos, emancipações, 
interdições, ausências e 
translados. Os cartórios terão até 
o dia 30/06/2014 para concluir 
integralmente a inclusão de 
informações já lavradas desde 
01/01/1976.

Quanto estiver em pleno 
funcionamento, a banco deverá 
ser atualizado periodicamente e 
cada ato praticado deverá ser 
digitalizado no prazo máximo de 
10 dias.

Fonte: Assessoria de 
Comunicação do TJES 

Na terça-feira, dia 28/05/2013, foi publicado no Diário da Justiça, edição nº 4521, às folhas 
184/193, o Provimento 41/2013 que institui a Central de Informações do Registro Civil – CRC –
disciplinando-a e dando outras providências.

O SINOREG-ES RECOMENDA a todos os Registradores Civis das Pessoas Naturais que façam 
atenta leitura da normatização dada pela Corregedoria Geral da Justiça, cuja cópia integral do 
Provimento segue em anexo, exclusivamente para os Cartórios de Registro Civil.

Para os demais interessados o inteiro teor do Provimento já está disponível em nosso site.

 SINOREG-ES

CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL – CRC
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O Conselho Superior da 
Magistratura de São Paulo (CSMSP) 
julgou a Apelação Cível nº 0034323-
42.2011.8.26.0100, onde se decidiu 
que a arrematação é modo originário 
de aquisição da propriedade, sendo 
prescindíveis os princípios da 
continuidade, da disponibilidade e da 
especialidade subjetiva, para registro 
do título. O acórdão, julgado provido 
à unanimidade, teve como Relator o 
Desembargador José Renato Nalini.

No caso em tela, o interessado, 
após ter o ingresso de Carta de 
Arrematação negado pelo Ofi cial 
Registrador, fundado nos princípios 
da continuidade, da disponibilidade 
e da especialidade, uma vez que 
o título não traz o estado civil atual 
dos proprietários/executados nem a 
profi ssão destes (art. 176, Parágrafo 
único, III, n.º 2, letra “a”, da Lei n.º 
6.015/1973), requereu suscitação 
de dúvida, argumentando que não 
constou dos autos as informações 

CSM/SP: Arrematação – aquisição originária da 
propriedade.

Arrematação é modo originário de aquisição da propriedade, sendo prescindíveis 
os princípios da continuidade, da disponibilidade e da especialidade subjetiva, 
para registro do título.

exigidas. Julgada procedente a 
dúvida, o interessado, ora apelante, 
interpôs apelação, sustentado no 
princípio da segurança jurídica e 
na natureza jurídica da aquisição 
realizada por meio da arrematação.

Ao analisar o recurso, o Relator 
entendeu que a sentença proferida 
merece reforma, pois, o Conselho 
Superior da Magistratura reviu sua 
posição acerca da natureza jurídica 
da aquisição de bem imóvel mediante 
arrematação. Neste sentido, o Relator 
assim se pronunciou:

“Ao destacar a inexistência de 
relação jurídica entre o adquirente 
e o precedente titular do direito 
real, a ausência de nexo causal 
entre o passado e a situação 
jurídica atual, a inocorrência de uma 
transmissão voluntária do direito de 
propriedade, passou a reconhecer 
que a arrematação é modo originário 
de aquisição do direito real de 
propriedade, de sorte a alinhar-se 

com a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça e a prestigiar o 
princípio da segurança jurídica.”

Ademais, entendeu o Relator 
que “a observação dos princípios da 
continuidade, da disponibilidade e da 
especialidade subjetiva é, no caso, 
prescindível, porque a propriedade 
adquirida, com a arrematação, causa 
autônoma sufi ciente, liberta-se de 
seus vínculos anteriores, desatrela-se 
dos títulos dominiais pretéritos, dos 
quais não deriva e com os quais não 
mantém ligação, embora sujeita, por 
expressa disposição legal, aos riscos 
da evicção, à luz da norma extraída 
do artigo 447 do CC.”

Posto isto, o Relator afi rmou 
ser possível o registro da Carta de 
Arrematação.

 
Seleção: Consultoria do IRIB

Fonte: Base de dados de 
Jurisprudência do IRIB

Mesmo com pedido feito em 
conjunto pelo Sindicato dos Notários 
e Registradores do Estado do Espírito 
Santo - SINOREG-ES - e Federação 
de Agricultura e Pecuária do Estado 
do Espírito Santo – FAES - , o Tribunal 
de Justiça entendeu por manter a 
Recomendação nº 63/2012, cujo 
teor versa sobre a obrigatoriedade 
da averbação da reserva legal nos 
cartórios de registro de imóveis 
enquanto não houver a criação e 
funcionamento do CAR.

“Ademais, tramita também 
perante o CNJ o Pedido de 

RESERVA LEGAL - TJES PUBLICA DECISÃO MANTENDO A 
RECOMENDAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR Nº 63/2012

Providências nº 0006405-
62.2012.2.00.0000, no qual o 
Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais solicita àquele 
órgão que “edite provimento para 
que os ofícios do Registro de 
Imóveis exijam dos proprietários 
a averbação da reserva legal”. 
Tal procedimento encontra-se 
concluso para decisão desde 
18/02/2013, assim, em breve, 
deve ser expedida orientação 
nacional a respeito do tema.
Diante do exposto, mantenho 
as recomendações contidas 

no Ofício Circular nº 63/2012, 
aguardando posicionamento 
defi nitivo do Conselho Nacional 
de Justiça”.

O inteiro teor da decisão foi 
publicada no Diário da Justiça, edição 
nº 4509, do dia 08/05/2013, às folhas 
120/124 e poderá ser acessada pelo 
link abaixo.

h t t p : / / d i a r i o . t j . e s . g o v .
br/2013/20130508.pdf

Fonte: SINOREG-ES
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SINOREG-ES RESPONDE
Diariamente o SINOREG-ES recebe as mais diversas dúvidas, principalmente no que toca aos atos praticados no 
dia-a-dia das serventias. Em resposta ao associado, prestamos as seguintes informações, as quais estão adaptadas 
a fi m de preservar a intimidade dos envolvidos, bem como do Registrador Civil, vejamos:

DÚVIDA DO CARTÓRIO

“Foi realizado o casamento de Alex de Tal e Karen de Tal, no dia 04/03/2013 com o Regime de Separação de Bens, 
com a devida apresentação da documentação exigida pelo Código Civil.

O representante legal da menor é o Senhor Onofre, que possui a Guarda defi nitiva da fi lha Karen, alegando que 
em audiência a própria mãe passou a guarda para ele, pois ela não teria condições de fi car com a jovem. Acontece 
que, após a realização do casamento a Mãe esteve aqui no cartório, falando que foi cometido um crime. Discordo 
totalmente, sendo que o ato foi de Boa Fé das partes e do Cartório, já que emitimos os proclamas que fi caram quinze 
dias sendo publicados e não houve impedimentos, e o regime adotado foi de separação de bens para resguardar 
ambos e de acordo com a lei. Gostaria que vocês fi zessem um ofi cio me resguardando, para que eu possa levar ao 
juiz de Direito local e ele tomar ciência do ocorrido.

RESPOSTA SINOREG

Senhor Associado,

No caso de casamento de menores de dezoito anos, o artigo 1.517 do Código Civil exige “autorização de ambos os 
pais, ou de seus representantes legais”.

“A autorização para o casamento dos menores relativamente incapazes deve ser dada por ambos os 
genitores, salvo se um deles for declarado ausente ou for incapaz de manifestar sua vontade. Com 
efeito, se um dos pais estiver em local incerto ou não sabido, o consentimento pode ser dado apenas pelo 
genitor que exercer efetivamente o poder familiar, devendo este afi rmar que o outro está em local incerto”. 
(Luiz Guilherme Loureiro, Livro Registros Públicos)

O fato de a guarda ser exclusiva do pai não retira da mãe o poder familiar sobre o(a) fi lho(a), nem o direito de decidir 
questão relevantes em sua vida. Veja o que dispões o artigo 1.583, §3o:

“§ 3o  A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos fi lhos.»

Por tais motivos o casamento só poderia ter sido realizado com anuência do pai E da mãe, em conjunto.

A escolha do regime de bens é livre dos cônjuges. Como informado no e-mail o regime escolhido foi o da separação 
de bens, que tem que ser feito por pacto antenupcial, já que não se trata de regime obrigatório para este caso.

Lembramos que o regime da separação obrigatória somente se aplicaria caso houvesse SUPRIMENTO JUDICIAL 
para o casamento (art. 1.641, III), o que não foi o caso.

 

Este é nosso entendimento.

 Assessoria – SINOREG-ES
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

ARTIGO

O dinamismo do ordenamento jurídico 
e a constante mutação de conceitos 
de uma sociedade desafiam os 
operadores e aplicadores do direito. 

A ciência jurídica deve, pois, acompanhar 
o desenvolver e evolução de suas normas, 
buscando sempre a interpretação que melhor se 
adéque aos fins a que ela se destina.

Com o programa das Jornadas de Direito Civil, 
o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da 
Justiça Federal – CJF -, juntamente com seu 
Centro de Estudos Jurídicos, cumprem, de modo 
elogiável, sua finalidade social de contribuir 
para o estudo, reflexão e aprimoramento da 
ordem jurídica nacional. Nestas jornadas são 
apresentadas proposições para elaboração de 
enunciados interpretativos do texto do Código 
Civil.

Enunciados são considerados entendimentos 
doutrinários a respeito de determinado assunto, 
tendo caráter orientador e interpretativo de artigos 
de lei, constantemente invocados em acórdãos, 
sentenças, pareceres e petições. “Se traduzem 
em uma série de argumentos ou exposições de 
razões manifestadas por escrito ou verbalmente, 
como fim de mostrar a procedência de uma 
afirmativa ou de demonstrar o fundamento de 
um direito [...]”(De Plácido e Silva, Vocabulário 
Jurídico).

Neste ano foi realizada a VI Jornada de Direito 
Civil reunindo estudiosos de alto renome do 
mundo jurídico nacional, oportunidade em que 
foram discutidas e debatidas questões relevantes 
do Direito Civil, com a aprovação de 46 (quarenta 
e seis) novos enunciados. De extrema relevância 
para classe notarial e registral, os Enunciados 

ENUNCIADOS DE DIREITO CIVIL

571 e 575 merecem relevante atenção e destaque 
em nosso estudo:

ENUNCIADO 571 – Se comprovada a 
resolução prévia e judicial de todas as 
questões referentes aos filhos menores 
ou incapazes, o tabelião de notas poderá 
lavrar escrituras públicas de dissolução 
conjugal.

Artigos: 1.571 ao 1.582 do Código Civil, 
combinados com a Lei n. 11.441⁄2007

Justificativa: A Lei n. 11.441⁄2007 prevê 
que somente é permitido aos cônjuges 
fazer uso da escritura pública de separação 
judicial ou divórcio se não houver interesses 
de menores ou incapazes.
Entretanto, entendemos que, se os 
interesses dos menores ou incapazes 
forem atendidos ou resguardados em 
outro processo judicial, é permitido aos 
cônjuges dissolver o vínculo matrimonial, 
inclusive com a partilha de bens e o uso do 
nome, sem que afete o direito ou interesse 
dos menores ou incapazes.
A Lei n. 11.441⁄2007 é uma importante 
inovação legislativa porque representa 
novo paradigma, o da desjudicialização, 
para as hipóteses e cláusulas em que há 
acordo entre os cônjuges.
Se há acordo quanto ao divórcio e 
se os interesses dos menores estão 
resguardados em lide judicial específica, 
não há por que objetar o procedimento 
simples, rápido, desjudicializado, que 
desafoga o Judiciário e dá resposta 
mais rápida às questões eminentemente 
pessoais.
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Ao Judiciário será requerido somente o que 
remanescer da lide, sem que haja acordo, 
como também aqueles que contenham 
direitos e interesses dos menores ou 
incapazes.

Noutras palavras, com a edição do Enunciado 
571, abre-se um novo leque de possibilidades 
aos Tabeliães de Notas que poderão realizar 
um divórcio mesmo que o casal de interessados 
tenha filhos menores/incapazes. O que antes 
era tratado como uma impossibilidade absoluta 
de lavratura de escritura pública para dissolução 
da sociedade, passa então a ser tratada com 
relatividade.

Deparando-se com situação desta natureza, o 
Tabelião de Notas deverá exigir dos interessados, 
além dos documentos de praxe, também a 
sentença que tratou dos interesses do menor ou 
incapaz, principalmente no que toca à sua guarda, 
questões patrimoniais que eventualmente possam 
surgir, bem como a pensão alimentícia devida.

O Notário, neste caso, não deverá fazer qualquer 
tipo de juízo de valor sobre a sentença, apenas 
certificando-se que não há pendências com 
relação aos menores ou incapazes. Feito isto, 
apto estará para praticar o ato com lisura e dentro 
da legalidade.

Por sua vez, o Enunciado 575 também trouxe à 
baila orientação a respeito da cadeia sucessória 
do Código Civil, especialmente no que toca à 
interpretação do artigo 1.810:

“Art. 1.810. Na sucessão legítima, a parte 
do renunciante acresce à dos outros 
herdeiros da mesma classe e, sendo 
ele o único desta, devolve-se aos da 
subseqüente”.

O artigo que trata de um dos efeitos da renúncia 
à herança teve também teve sua interpretação 
analisada e textualizada pela VI Jornada, 
apresentado-se como uma importante ferramenta 

na lida diária dos inventários extrajudiciais, 
vejamos:

ENUNCIADO 575 – Concorrendo 
herdeiros de classes diversas, a 
renúncia de qualquer deles devolve sua 
parte aos que integram a mesma ordem 
dos chamados a suceder.

Artigo: 1.810 do Código Civil

Justificativa: Com o advento do Código 
Civil de 2002, a ordem de vocação 
hereditária passou a compreender 
herdeiros de classes diferentes na mesma 
ordem, em concorrência sucessória. 
Alguns dispositivos do Código Civil, 
entretanto, permaneceram inalterados em 
comparação com a legislação anterior. É o 
caso do art. 1.810, que prevê, na hipótese 
de renúncia, que a parte do herdeiro 
renunciante seja devolvida aos herdeiros 
da mesma classe. Em interpretação literal, 
v.g., concorrendo à sucessão cônjuge 
e filhos, em caso de renúncia de um 
dos filhos, sua parte seria redistribuída 
apenas aos filhos remanescentes, não ao 
cônjuge, que pertence a classe diversa. 
Tal interpretação, entretanto, não se 
coaduna com a melhor doutrina, visto que 
a distribuição do quinhão dos herdeiros 
legítimos (arts. 1.790, 1.832, 1.837) não 
comporta exceção, devendo ser mantida 
mesmo no caso de renúncia.

Como dito anteriormente, os enunciados são 
textos com caráter de orientação aos operadores 
do direito, aí incluídos os advogados, juízes, 
promotores de justiça, desembargadores, 
ministros e, obviamente, os delegatários dos 
serviços extrajudiciais. A aplicação destas 
interpretações não é vinculativa, prevalecendo, 
de sobremaneira, a independência funcional e a 
autonomia daqueles que a aplicam.

ARTIGO
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Não há muito a ser dito sobre a 
incorporação, cisão e fusão quando o 
assunto de fundo é a Declaração sobre 
Operações Imobiliárias - DOI, objeto 

deste trabalho.

Na verdade, o que se pretende pôr com clareza, 
ainda que não haja manifestações ofi ciais a 
respeito, é se os atos notariais e ou de registro 
relacionados com esses institutos jurídicos, de 
mutação patrimonial da pessoa jurídica, são fatos 
imponíveis da obrigação tributária acessória em 
exame.

A alteração da titularidade do domínio do imóvel 
ocorrida em razão da mutação patrimonial verifi cada 
nos casos de incorporação, cisão e fusão decorre de 
ato de alienação de imóvel? Afi nal, por meio desses 
institutos opera-se a transferência do patrimônio 
líquido das pessoas jurídicas incorporadas, cindidas 
ou fusionadas, ou dos imóveis contidos em seus 
respectivos patrimônios?

Para responder a tais indagações convém ver, por 
primeiro, os conceitos de cada um dos modos de 
reorganização jurídica da sociedade trazidos pela 
lei das sociedades por ações.

Nas palavras de Rubens Requião, “A incorporação 
é a operação pela qual uma ou mais sociedades, 
de tipos iguais ou diferentes, são absorvidas por 
outra, que lhes sucede em todos os direitos e 
obrigações”[1].

Sobre a fusão, assevera o autor, “... é operação 
pela qual se unem duas ou mais sociedades, de 
tipos iguais ou diferentes, para formar sociedade 

DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias
Incorporação (empresarial), Cisão e Fusão

nova que lhes sucederá em todos os direitos e 
obrigações”[2].

Note-se que a sociedade incorporada e as 
fusionadas são extintas, sucedendo-lhes, em 
todos os direitos e obrigações, a incorporadora e 
a nova pessoa jurídica, nascida da fusão das antes 
existentes.

A cisão, por seu turno, “...na defi nição do art. 
229”, pontua Requião, “...é a operação pela qual a 
companhia transfere parcela de seu patrimônio para 
uma ou mais sociedades, constituídas para esse 
fi m ou já existentes, extinguindo-se a companhia 
cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio 
ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.”[3] 

Na cisão, a sociedade, cujo patrimônio é cindido, 
pode, ou não, ser extinta. Na cisão em que todo o 
patrimônio é cindido em duas ou mais partes (cisão 
total), com o objetivo de formar novas sociedades, 
ocorrerá a extinção da sociedade primitiva, mas, se 
apenas parte do patrimônio da sociedade for vertida 
para a formação de outra ou outras sociedades 
(cisão parcial), a parte não vertida do patrimônio 
continuará fornecendo existência à sociedade 
cindida.

Fala-se, no tocante aos imóveis contidos nos 
patrimônios vertidos, em transmissão oblíqua, 
porque o que diretamente se transmite é o patrimônio 
ou parte dele e não os imóveis nele existentes.

E por não ocorrer a transmissão de imóveis de 
modo direto, é que não se cogita a incidência do 
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, 
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tributo de competência municipal.

 As certidões negativas a serem apresentadas 
no arquivamento dos atos relacionados com as 
transformações societárias examinadas neste item 
encontram sua hipótese de exigibilidade na alínea 
“d”, do inciso I, do art. 257 do Regulamento da 
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 
nº 3.048/99. São as certidões apresentadas ao 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou à Junta 
Comercial do Estado, porque é o arquivamento 
do ato de transformação, no caso, que está 
condicionado a apresentação da prova de 
inexistência de débitos relativos às contribuições 
destinadas à manutenção da seguridade social. 
Fosse a hipótese de transmissão de imóvel, a base 
legal de exigibilidade das certidões seria outra. Na 
alínea “b”, do inciso I, do acima mencionado artigo 
do RPS é que está a regra que condiciona o ato 
notarial e registral imobiliário à apresentação das 
certidões quando a empresa aliena ou onera bem 
imóvel ou direito a ele relativo.

Ulysses da Silva, registrador aposentado e jurista 
dedicado ao estudo das matérias registrárias, ao 
escrever sobre a Previdência Social e o Registro 
de Imóveis[4], referiu-se a importante decisão da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, prolatada no recurso CG n. 254/93, interposto 
por New Holland Latino Americana Ltda., contra 
decisão do Corregedor Permanente da Capital, que 
indeferiu pedido de averbação no 14.º Registro de 
Imóveis. Afirma Ulysses, 

“Nela, a Corregedoria reconheceu que o ato 
a praticar, no caso, era de mera averbação, 
por entender que ocorria transmissão 
oblíqua do imóvel, e, em consequência, 
reformou a sentença de 1ª. instância e 
determinou a realização da averbação 
requerida.” (Original sem destaques).

Com efeito, transferência direta do imóvel não 
ocorre, mas é difícil negar a ocorrência do fato 
gerador da DOI apenas com o argumento de que 
a alienação ocorrida é do tipo indireto ou oblíquo, 
notadamente nos casos de cisão parcial em que o 

patrimônio vertido está representado apenas por 
imóvel(is).

Ademais, parece que o Fisco deseja, sim, receber 
as declarações sobre tais mutações patrimoniais 
que atingem imóveis.

Embora não tenha efeitos normativos, uma 
questão do suplemento intitulado “DOI - Perguntas 
e Respostas” deixa evidente o pensamento da 
Receita Federal sobre o tema. 

Confira o teor da questão 26:

“26 - Que tipo de transação se caracteriza 
uma cisão parcial, quando um dos sócios 
deixa a sociedade retirando imóveis que 
integravam o patrimônio desta?

R: Retorno de capital próprio.” (Original sem 
destaques). 

Pela falta de norma ou de manifestação oficial que 
solucione o impasse ou de decisão judicial que 
pacifique a questão, os sujeitos passivos da DOI, 
quando praticarem atos de seus respectivos ofícios 
que tenham por objeto a mudança da titularidade do 
imóvel em decorrência da transformação societária 
por procedimento relativo à incorporação, à fusão 
ou à cisão, devem apresentar a declaração, mesmo 
que estejam cientes de que a transferência de 
titularidade tenha ocorrido por via oblíqua.

[1] REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial, 
2º volume. 24. ed. atual.por Rubens Edmundo 
Requião – São Paulo: Saraiva, 2005, pág. 260.
[2] Obra citada,pág. 261.
[3] Obra citada,pág. 262.
[4] SILVA, Ulisses da. A Previdência Social e o 
Registro de Imóveis. 2ª ed. refeita e atualizada. 
Porto Alegre: SafE, 2011, item 4.10.

Nota: o texto acima é fragmento do Manual 
da DOI, trabalho organizado pelo autor a ser 
publicado, em breve, pelas Publicações INR, que 
estará disponível aos interessados no segundo 
semestre do ano em curso.
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A lei 8935/94 ao regulamentar o artigo 236 
da Constituição Federal, disciplinou os serviços 
notariais, em seu artigo 7º, inciso III, elencando 
como competência exclusiva dos Tabeliães a 
lavratura das atas notariais, no entanto, silenciou 
quanto ao seu conteúdo. 

Nesse sentido, coube à doutrina e à pratica 
notarial estabelecer seus contornos, conceituando 
a ata notarial como o instrumento público pelo 
qual o notário capta, por seus sentidos, uma 
determinada situação, um determinado fato e o 
translada para seu livro de notas. É a apreensão 
de um ato ou fato, pelo notário, e a transcrição 
dessa percepção em documento próprio¹. 

A ata notarial não se confunde com escritura 
pública, pois a escritura formaliza negócio jurídico, 
enquanto na Ata o Tabelião capta com seus sentidos 
um fato jurídico, não existindo manifestação de 
vontade direta ao Tabelião; na Escritura, o Tabelião 
capta o dito e forma o escrito, dando forma jurídica 
ao negócio pretendido pelas partes, enquanto que 
na Ata notarial atua como mero observador dos 
fatos ocorridos em sua presença; por fi m a ata 
notarial tem natureza autenticatória enquanto que 
a escritura pública tem natureza constitutiva. 

Para lavratura da ata notarial será necessário 
o requerimento do interessado no instrumento; 
o Tabelião deverá identifi car o requerente, 
qualifi cando-o e verifi cando a capacidade jurídica, 
fazendo constar o local a data e a hora da 
lavratura. A ata notarial deve ser redigida em língua 
nacional, contendo a narração circunstanciada 
dos fatos, com clareza, concisão e coerência, sem 
a interferência do requerente. 

Finalizada a lavratura, será lida para o solicitante 
que poderá assiná-la ou não; independentemente 
da assinatura do requerente, o Tabelião encerrará 
o ato apondo seu sinal público e dando o ato por 
completo.

A  palavra prova deriva do latim probe, que signifi ca 
aquilo que atesta a veracidade ou autenticidade 
de alguma coisa. Segundo MALATESTA, a prova 

ATA NOTARIAL COMO MEIO DE PROVA

documental é a consistente em uma declaração 
consciente feita p or uma pessoa de forma escrita 
e irreproduzível oralmente². 

A atividade probatória, segundo Eduardo 
Couture, é a operação tendente a esclarecer algo 
incerto, como a destinada a provar verdade de 
algo que se afi rma como certo³. 

Atualmente, com o avanço da tecnologia 
e crescimento dos atos e negócios virtuais, 
existe uma quantidade signifi cativa de relações, 
documentos e contratos realizados pela via digital, 
os quais são acontecimentos de difícil constatação; 
e a ata notarial é meio hábil para atribuir a eles 
autenticidade. A ata notarial perpetuará este 
conteúdo, podendo ser utilizada para fazer prova 
dos mais diversos fatos como, por exemplo, de 
calúnia, difamação, descumprimento contratual, 
concorrência desleal, utilização indevida de 
imagem, crimes de sonegação fi scal, ambiental e 
etc. 

No que tange a ata notarial de sites da internet, 
a doutrina aponta duas modalidades: a ata notarial 
de autenticação eletrônica e a ata de constatação 
de fatos em meio eletrônico(4). A primeira tem 
como fi nalidade garantir a autenticidade de um 
documento publicado em meio virtual e impresso 
em papel. A segunda tem o fi m de constatar 
fatos e informações (textos, imagens, vídeos e 
etc.) disponibilizados nos sites ou encaminhados 
por meio de mensagens eletrônicas (e-mail), 
constatando-se o conteúdo, a data e o horário de 
acesso, cuja característica de mutabilidade é o 
maior risco de perda do seu armazenamento. 

Também é possível a lavratura da ata notarial 
de mensagem de voz, na qual o Tabelião constata 
um diálogo telefônico, em sistema viva-voz ou 
não, transcrevendo tudo ao instrumento notarial, 
podendo ou não ser gravada a conversa, sendo 
esta recomendável para eventual prova judicial. 

Vale lembrar que é lícito que uma das partes 
grave o conteúdo de suas próprias conversas 
telefônicas com terceiros, inclusive com a presença 

Braulio Rother
Ofi cial do Registro Civil e Tabelionato de Notas 
da Cidade de Itarana/ES – Sede
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do tabelião para constatar o conteúdo da conversa, 
a seu pedido (STJ, HC 74678/SP, 1ª Turma, Rel. 
Min. Moreira Alves, j. em 10/06/1997). 

Questão polemica discutida pela doutrina diz 
respeito ao uso da ata notarial para a produção de 
prova testemunhal. 

Parte da doutrina entende possível a prova 
testemunhal por ata notarial de presença e 
declaração, advertindo-se o declarante que está 
sujeito à responsabilidade civil e penal; neste 
caso, o testemunho lançado no livro de notas não 
transmuda a natureza da prova para documental, 
cabendo ao Juiz a sua livre apreciação de acordo 
com o artigo 131 do Código de Processo Civil. 

Outra parte entende pela impossibilidade, 
uma vez que o declarante deixa de prestar os 
compromissos de praxe, não pode ser contraditado, 
nem acareado; além disso, o Tabelião deixa de 
exprimir sua percepção sobre os fatos que relata, 
distanciando-se da essência deste instrumento. 

Quanto à confi ssão, para servir de prova em 
processo civil (art. 348 do CPC) tem sido aceito 
tanto a ata notarial como a escritura declaratória, 
com a mesma ressalva feita anteriormente quanto 
à livre apreciação de provas pelo Juiz. 

Os requisitos a serem observados são os 
seguintes: (I) deve haver solicitação verbal ou 
por escrito; (II) deve haver menção à data, hora 

e ao local de sua realização; (III) reconhecimento 
da identidade e capacidade do solicitante; (IV) 
redação em língua nacional; (V) manifestação 
clara do que está sendo constatado (declarado); 
(VI) leitura integral do ato para o solicitante e (VII) 
assinatura do solicitante, dos comparecentes e do 
tabelião. 

A ata notarial é um instrumento desconhecido 
pela maioria dos operadores do direito, no entanto 
é meio efi caz de prova, pois faz prova da existência, 
veracidade e publicidade dos fatos constantes de 
seu conteúdo.

A utilização da ata notarial como meio de prova 
deve ser incentivado, pois é instrumento público 
que goza de idoneidade por ser elaborado por 
Notário, profi ssional do direito habilitado, que 
atua com prudência e tecnicidade perpetuando 
documentalmente os fatos para o futuro. 

FONTES
Ata notarial/ Cord. Leonardo Brandelli – Porto 

Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: 
S. A. Fabris, 2004. 

Curso de Direito Processual Civil. Ouvidio A. 
Baptista da Silva. 6º edição, São Paulo, RT, 2002. 

Fundamentos Del Derecho Processual Civil. 
Eduardo J. Couture, Argentina, Ed. Depalma, p. 
215. 

O SINOREG-ES parabeniza o advogado e professor Thiago Felipe Vargas Simões pela defesa da Tese de 
Doutorado em Direito Civil pela PUC-
SP, com o título “Autonomia Privada 
nas Relações Patrimoniais do Direito de 
Família”, orientada pelo Prof. Dr. Renan 
Lotufo e defendida no dia 15 de abril 2013. 

Na Banca Examinadora estavam, além do 
orientador, os Profs. Drs. Nelson Rosenvald, 
Débora Vanessa Caús Brandão, Maria Alice 
Zaratin Lotufo e Giovanni Ettore Nanni. 

A Banca aprovou o trabalho com nota 9,0 
(nove), com recomendação para publicação. 
Registramos os nossos cumprimentos e 
votos de sucesso profi ssional!

Prof. Dr. Nelson Rosenvald, Profª Dra. Débora Vanessa Caús Brandão, Dr. Thiago Felipe Vargas Simões, Prof. Dr. Renan Lotufo, 
Prof.ª Dra. Maria Alice Zaratin Lotufo e Prof. Dr. Giovanni Ettore Nann (da esquerda para direita).

Parabéns ao Dr. Thiago Felipe Vargas Simões
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

ANIVERSARIANTES  DO 
MêS DE JUNHO / julho

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

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

DOMINGOS MATIAS ANDREON CASTELO 1-jul

INACIO ANTONIO VETORACI ANCHIETA 1-jul

MARTA ROCHA BORGES DE CARLI FUNDÃO 4-jul

LANDRI PAULA DE LIMA S GABRIEL PALHA 4-jul

LIANE PERSIO VILA VELHA 5-jul

MARLY CALDEIRA DE SOUZA VITORIA 8-jul

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA CACH ITAPEMIRIM 13-jul

ZILTA RODRIGUES DA SILVA ECOPORANGA 13-jul

MARIA CELESTE PEREIRA PIMENTEL SERRA 14-jul
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