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3

EDITORIAL

3

fernando Brandão Coelho vieira
Presidente do Sinoreg-ES

A cada dia que passa, atividades em que era 
preciso sair de casa para serem executadas 
estão sendo feitas com apenas alguns 
cliques, de casa ou do escritório. É que 

com a constante evolução dos meios de comunicação, 
aperfeiçoaram-se também os procedimentos praticados 
em diversos setores de serviços, inclusive nos cartórios.

Hoje, no Brasil, aproximadamente 95 milhões de 
pessoas possuem computadores com acesso à internet, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE). Dessa forma, também cresce 
a demanda da população, que também está mais 
atarefada, para que os mais diversos serviços estejam 
disponíveis para serem solicitados e realizados no meio 
virtual.

No entanto, quando se fala em cartório, logo vem à 
lembrança as longas fi las, uma infi nidade de papeis 
a serem solicitados e preenchidos, carimbos e muita 
burocracia. Os cartórios nunca são relacionados ao 
mundo virtual e sempre recebem críticas por conta 
dessas situações. Mas hoje isso está mudando e os 
cartórios estão cada vez mais modernos. Isso porque 
a informatização de processos e documentos está 
substituindo aos poucos os procedimentos manuais e 
o uso de papéis e carimbos nos diversos segmentos da 
sociedade.

Assim como se utilizam os serviços de cartório para 
agregar segurança, publicidade e valor legal aos 
documentos produzidos em papel, já é possível, 
também no mundo virtual, a utilização de assinaturas 
digitais em documentos eletrônicos em alguns cartórios 
aqui no Espírito Santo.

Um ponto importante é que o Sindicato dos Notários 
e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), em 
parceria com o Sindicato dos Ofi ciais do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais 
(Recivil-MG), Associação dos Registradores das 
Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP), e 
com apoio da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito 
Santo e a Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil, já implantou e continua avançando no uso 
de novas tecnologias para adequar a realidade dos 

a ModErnizaçÃo dos 
CartÓrios CapixaBas

serviços prestados à era tecnológica.

Hoje, os cartórios do Estado já contam com o uso do 
selo digital, que torna a vida do cidadão mais prática 
e rápida. Essa tecnologia, que permite a identifi cação 
dos usuários no mundo “virtual” e possibilita agilidade 
e validade jurídica, é a certifi cação digital. Todo 
documento eletrônico precisa ser assinado por meio de 
certifi cado digital, que é uma espécie de identidade no 
mundo virtual, onde estão inseridas informações como 
CPF, RG, e-mail, prazo de validade, entre outras.

Além da praticidade, o selo digital traz ainda mais 
segurança e celeridade às demandas dos usuários 
desse serviço público, além da economia de papel, 
muito importante nos dias de hoje, e ainda reduz custos. 
A concretização do selo digital permite o incremento da 
atividade dos cartórios. O sistema permite que o ato 
extrajudicial seja lavrado de forma virtual, cabendo 
ao corregedor-geral conduzir a gestão de modo a 
proporcionar as condições necessárias para fi scalizar 
as atividades notariais e de registro no Estado.

Recentemente, uma parceria entre os cartórios do 
Espírito Santo e de São Paulo também passou a permitir 
a emissão de segundas vias de certidões (nascimento, 
casamento e óbito) de outras cidades sem precisar 
viajar para isso.

Esses processos 
p r e e n c h e m 
uma lacuna 
que sempre foi 
obstáculo para 
a evolução dos 
atos praticados 
pelos serviços 
e x t r a j u d i c i a i s 
no campo 
virtual. São as 
exigências dos 
novos tempos.
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Antonio Herance Filho
Advogado, professor de Direito Tributário em cursos de pós-graduação, 

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

ARTIGO

A partir da vigência do conteúdo normativo 
trazido pelo Provimento CNJ nº 34/2013, 
os responsáveis por unidades cujos 
serviços admitam o depósito prévio de 

emolumentos devem escriturar e manter o Livro de 
Controle de Depósito Prévio, obrigação instituída pelo 
art. 2º do recém-editado ato administrativo pela Egrégia 
Corregedoria Nacional de Justiça, mas que notários e 
registradores do Estado de São Paulo, mormente os 
registradores imobiliários, já conhecem desde há muito 
tempo.

Nesse instrumento, de índole administrativa, que 
pertence ao acervo do Estado, devem ser escriturados 
os valores recebidos para a prática futura de atos, sendo 
indevido o seu lançamento no Diário Auxiliar (livro de 
que trata o art. 1º do Provimento CNJ nº 34/2013), 
antes de sua conversão em emolumentos, o que ocorre 
com a prática do ato notarial ou de registro.

Nesse sentido, o § 7º, do artigo 6º do provimento em 
exame, verbis:

“§ 7º Não serão lançadas no Livro Diário 
Auxiliar as quantias recebidas em depósito para 
a prática futura de atos, referidas no art. 2º deste 
Provimento. Nas hipóteses em que admitido, o 
depósito prévio deverá ser escriturado somente 
em livro próprio, especialmente aberto para 
o controle das importâncias recebidas a esse 
título, até que seja convertido em pagamento 
dos emolumentos, ou devolvido, conforme o 
caso, ocasião em que a quantia convertida no 
pagamento de emolumentos será escriturada na 
forma prevista no § 1º deste artigo.” (Original sem 
destaques).

Com efeito, o valor que ainda não tenha adquirido o 
caráter de emolumentos notariais ou de registro, já que 
recebido em depósito para a prática futura, que não se 
sabe se ocorrerá, não pode ser apresentado, do ponto 

de vista administrativo, como receita, uma vez que 
poderá ser devolvido à parte interessada (depositante), 
de modo tal que, entre a data do recebimento e a de 
efetiva prática do ato, o valor depositado será escriturado 
no livro de Controle de Depósito Prévio e deste terá 
um entre dois destinos possíveis. Se o ato vier a ser 
praticado, sairá do livro de Controle de Depósito Prévio 
e seguirá para o Diário Auxiliar. Caso contrário, se o ato 
não puder ser praticado, por insufi ciência documental 
ou por alguma razão jurídica que o impeça, o valor 
depositado será devolvido ao depositante, momento em 
que a devolução será informada (como saída), no livro 
de Controle de Depósito Prévio.

Do ponto de vista tributário, a sorte do valor recebido a 
título de depósito prévio é outra. Busca-se na legislação 
do IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS 
FÍSICAS a previsão sobre o momento de ocorrência do 
fato gerador deste imposto de competência da União.

O art. 43 do Código Tributário Nacional, aprovado pela 
Lei nº 5.172, de 25.10.1966, estabelece que o imposto 
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem 
como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica da renda (assim entendido o 
produto do capital, do trabalho ou da combinação de 
ambos), ou de proventos de qualquer natureza 
(assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no conceito de renda). 

Notadamente, o recebimento do depósito prévio não 
dá ensejo à ocorrência do fato gerador do IR. A uma, 
porque entre o momento do recebimento e o da prática 
do ato do respectivo ofício notarial ou de registro 
não há que se falar em aquisição da disponibilidade 
econômica e jurídica dos emolumentos, rendimentos 
tributáveis a teor do que dispõe o inciso I, do artigo 
106 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 
nº 3.000/99). A duas, porque o ato pode ser praticado 
por pessoa diversa daquela que recebera o valor do 
depósito, cabendo a quem pratica o ato a percepção 

o livro dE ControlE dE dEpÓsito prévio
E o MoMEnto dE oCorrÊnCia do fato GErador 

do irpf “CarnÊ-lEÃo”
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ARTIGO

dos emolumentos fixados por lei estadual e em nome 
deste deverá incidir o tributo.

É cediço que, não raramente, ocorrem substituições 
na chamada responsabilidade legal das serventias 
extrajudiciais, ora em decorrência da realização de 
concursos, ora pela incidência de uma das hipóteses 
de extinção da delegação previstas na Lei nº 8.935/94, 
de tal sorte que o valor depositado será considerado 
rendimento tributável do titular que chega se o ato for 
praticado após a sua assunção, e, bem por isso, não 
poderá já ter sido considerado rendimento tributável do 
titular que recebera o depósito, mas, que, por ocasião 
da prática do ato, já não mais era o titular daquela 
delegação, sendo impróprio considerá-lo sujeito passivo 
do imposto incidente sobre referida parcela.

Noutro dizer: o imposto incidirá sobre o valor dos 
emolumentos que surgem com a prática do ato e 
não com o recebimento do depósito prévio, este que 
emergirá do livro onde escriturado (art. 2º do Prov. CNJ 
nº 34/2013), para ser devolvido à parte depositante 
ou para ser oferecido à tributação do imposto de 
competência da União, sujeitando-se passivamente 
a pessoa física de quem praticar o ato notarial ou de 
registro, que nem sempre será aquela a quem a parte 
interessada (depositante) efetivou o depósito, dito 
prévio.

Nada obstante, a Fazenda Pública, por meio do órgão 
fazendário incumbido da competência fiscalizatória 
do IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 
QUALQUER NATUREZA (a Receita Federal do Brasil), 
ignorando tudo quanto acima exposto, dispara, in 
verbis: 

TITULARES DE CARTÓRIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS - Os valores oriundos dos serviços 

notariais e de registro, a que se refere o art. 236 
da Constituição, auferidos pelos titulares, ainda 
que em condição provisória, são considerados 
rendimentos do trabalho não-assalariado, e 
devem ser oferecidos à tributação, mensalmente, 
por meio do Recolhimento Mensal Obrigatório 
(carnê-leão), podendo, para efeito de apuração 
da base de cálculo, serem deduzidas as despesas 
escrituradas em Livro Caixa (...) Dispositivos 
Legais: Arts. 45, IV; 75, 106, I; 150, §1°, II e 
§2°, IV, do Decreto nº 3.000, de 26.03.1999, 
republicado em 17.06.1999; art. 21, III, da 
Instrução Normativa SRF nº 15, de 06.02.2001; 
art. 1º, VI, da Instrução Normativa RFB nº 983, de 
18.12.2009; e art. 11, X, da Instrução Normativa 
RFB nº 1.005, de 8.02.2010. (Superintendência 
Regional da Receita Federal, 8ª Região Fiscal, 
Processo de Consulta nº 217/10) (Original sem 
destaques).

A ementa, acima reproduzida, confunde renda com 
depósito prévio, considerando, equivocadamente, 
rendimentos do trabalho não assalariado os valores 
que, antes da prática do ato que permite a cobrança 
de emolumentos, não são produto do capital, nem do 
trabalho, tampouco configuram acréscimo patrimonial, 
porque pertencem ainda ao depositante, ou porque 
poderá não ser o titular que os tiver recebido o sujeito 
passivo do imposto de competência da União.

Assim, em conclusão, a solução dada na consulta 
tributária, cuja íntegra da ementa foi acima estampada, 
reclama revisão pelo órgão (Superintendência Regional 
da Receita Federal, 8ª Região Fiscal), uma vez que, 
data vênia, se encontra dissociada da técnica tributária 
e, sobretudo, da realidade do que ocorre no âmbito dos 
serviços extrajudiciais não oficializados.
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN

DEMONSTRATIVO – MÊS DE NOVEMBRO 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 OUTUBRO/2013, aprovando o ressarcimento dos Atos 
Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 680.267,90

Saldo em caixa mês anterior 1.506.013,66

Resgate aplicação CDB em 28/11/2013 - Ressarcimento despesas Registro Civil 2.140,75

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 2.188.422,31

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 501.390,17

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 24.328,61

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 335,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 13.605,36

4.1 - 2% referente depósito entre 18/10 a 31/10 135,88

5 - Repasse à AMAGES 13.597,36

5.1 - 2% referente depósito entre 18/10 a 31/10 135,88

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 011/2013 2.117,23

SALDO LÍQUIDO 1.632.776,82

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) (68.026,79)

C.a - 10% referente depósito entre 18/10 a 31/10 (679,38)

SALDO 1.564.070,65

Recebimentos entre 19/11 a 30/11 3.987,93

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.568.058,58

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 68.706,17 (sessenta e oito mil, setecentos e seis reais e dezessete centavos) em 
aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 02 de dezembro de 2013 .

    

   Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente

FARPEN Prestação de contas
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ORIENTAÇÃO  CNJ Nº 06

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA em 
exercício, MINISTRA MARIA CRISTINA PEDUZZI , no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 13 do Provimento 
nº 34/2013, da Corregedoria Nacional de Justiça, que 
trata da manutenção e escrituração de Livro Diário 
Auxiliar  da Receita e da Despesa pelos responsáveis 
pelas delegações do serviço extrajudicial de notas e de 
registro;

CONSIDERANDO a notícia, trazida pela Associação 
dos Notários e Registradores do Brasil - Anoreg-
BR, de dúvidas decorrentes da possibilidade do 
Juiz Corregedor Permanente determinar glosas nos 
lançamentos promovidos no referido Livro;

CONSIDERANDO a consulta formulada pela 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Rondônia 
no PP nº 3596-65.2013 (Evento 83);

CONSIDERANDO que o Livro Diário Auxiliar da Receita 
e da Despesa previsto no Provimento nº 34/2013 não 
substitui livro contábil revisto em legislação fi scal;

CONSIDERANDO que compete aos notários e 
registradores promover o gerenciamento administrativo 
e fi nanceiro do serviço público delegado, inclusive no 
que diz respeito às despesas de custeio, investimento 
e pessoal (art. 21 da Lei nº 8.935/94), mas observando 
o disposto nos arts. 30, incisos V e XIV, e 31, 
incisos I, II, III e V, da Lei nº 8.935/94;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de 
entendimento uniforme sobre o tema, para evitar que 
divergências de interpretação prejudiquem a correta 
aplicação do Provimento nº 34/2013, da Corregedoria 
Nacional de Justiça;

ORIENTAÇÃO CNJ Nº 06

Orienta sobre a escrituração do Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa 
previsto no Provimento nº 34/2013 da Corregedoria Nacional de Justiça.

RESOLVE:

Art. 1º. Esclarecer às Corregedorias Gerais da Justiça, 
aos Juízes Corregedores, ou Juízes que na forma da 
organização local forem competentes para a fi scalização 
dos serviços, e aos responsáveis pelas delegações do 
serviço extrajudicial de notas e de registro, que:

I. o Livro de Registro Diário Auxiliar previsto no 
Provimento nº 34/2013 não se confunde e não substitui 
livro contábil previsto em legislação fi scal;

II. a escrituração do Livro Diário Auxiliar deve representar 
a receita e as efetivas despesas decorrentes da 
prestação do serviço público delegado;

III. são consideradas despesas passíveis de lançamento 
no Livro Diário Auxiliar todas as decorrentes de 
investimentos, custeio e pessoal que forem promovidas, 
a critério do titular da delegação, para a prestação do 
serviço público delegado. Dentre outras, consideram-se 
despesas decorrentes da prestação do serviço:

a. locação de bens móveis e imóveis utilizados para 
a prestação do serviço, incluídos os destinados à 
guarda de livros, equipamentos e restante do acervo 
da serventia;

b. contratação de obras e serviços para a conservação, 
ampliação ou melhoria dos prédios utilizados para a 
prestação do serviço público;

c. contratação de serviços, inclusive terceirizados, de 
limpeza e de segurança;

d. aquisição de móveis, utensílios, eletrodomésticos e 
equipamentos mantidos no local da prestação do serviço 
delegado, inclusive os destinados ao entretenimento 
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ORIENTAÇÃO CNJ Nº 06

dos usuários que aguardam pela prestação do serviço 
e para a manutenção de refeitório;

e. aquisição ou locação de equipamentos (hardware), 
de programas (software) e de serviços de informática, 
incluídos os de manutenção prestados de forma 
terceirizada;

f. formação e manutenção de arquivo de segurança;

g. aquisição de quaisquer materiais utilizados na 
prestação do serviço, incluídos os utilizados para a 
manutenção das instalações da serventia;

h. plano individual ou coletivo de assistência médica 
e odontológica contratado com entidade privada de 
saúde em favor dos prepostos e seus dependentes 
legais, assim como do titular da delegação e seus 
dependentes legais caso se trate de plano coletivo em 
que também incluídos os prepostos do delegatário;

i. despesas trabalhistas com prepostos, incluídos vale 
alimentação, vale transporte e quaisquer outros valores 
que integrem a respectiva remuneração;

j. custeio de cursos de aperfeiçoamento técnico ou 
formação jurídica fornecidos aos prepostos ou em 
que regularmente inscrito o titular da delegação, 
desde que voltados exclusivamente ao aprimoramento 
dos conhecimentos jurídicos, ou, em relação aos 
prepostos, ao aprimoramento dos conhecimentos em 
sua respectiva área de atuação;

k. encontrando-se a delegação vaga, o valor que for 
recolhido a título de Imposto Sobre Serviço - ISS devido 
pela prestação do serviço extrajudicial.

Art. 2º. Esclarecer que as glosas a que se refere o 
art. 13 do Provimento nº 34/2013, da Corregedoria 
Nacional da Justiça, consistem em determinações 
de exclusão de lançamentos de despesas contidas 
no Livro Diário Auxiliar, a serem realizadas pelo Juiz 
Corregedor Permanente mediante decisão fundada 
que, a requerimento do responsável pela delegação, 
fi cará sujeita ao reexame pelo respectivo Corregedor 

Geral da Justiça.

Parágrafo único. O requerimento de reexame da 
decisão determinativa de glosa deverá ser formulado 
no prazo de recurso administrativo previsto na Lei de 
Organização Judiciária local ou, caso inexista, no prazo 
de 15 dias contados da ciência da decisão determinativa 
da glosa.

Art. 3º. Reiterar que ao responsável por delegação 
vaga é defeso contratar novos prepostos, aumentar 
salários dos prepostos já existentes na unidade, ou 
contratar novas locações de bens móveis ou imóveis, 
de equipamentos ou de serviços, que possam onerar 
a renda da unidade vaga de modo continuado, sem a 
prévia autorização do respectivo Tribunal a que estiver 
afeta a unidade do serviço. Todos os investimentos 
que comprometam a renda da unidade vaga deverão 
ser objeto de projeto a ser encaminhado para a 
aprovação do respectivo Tribunal de Justiça (art. 4º da 
Resolução CNJ nº 80/2009 e decisão prolatada pelo 
Ministro Gilson Dipp no Evento 4289 do PP nº 000384-
41.2010.2.00.0000).

Art. 4º. Determinar o encaminhamento de cópia desta 
Orientação às Corregedorias Gerais da Justiça dos 
Estados e do Distrito Federal, inclusive para que dêem 
ciência aos Juízes Corregedores Permanentes e aos 
responsáveis pelas unidades do serviço extrajudicial de 
notas e de registro.

 

Brasília - DF, 25 de novembro de 2013.

MINISTRA MARIA CRISTINA PEDUZZI
Corregedora Nacional de Justiça, em exercício
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A adoção do sobrenome de companheiro ou companheira 
na união estável depende de comprovação prévia da 
relação. A decisão é da Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar recurso de um casal 
de Minas Gerais que pretendia alterar registro civil de 
nascimento, para incluir o patronímico de família ao 
sobrenome da companheira. 
O casal alegou judicialmente que já vivia em união 
estável desde 2007 e tinha uma fi lha. Eles ainda não 
haviam ofi cializado a união porque havia pendências de 
partilha do casamento anterior, motivo relacionado às 
causas suspensivas do casamento previsto pelo Código 
Civil de 2002. Segundo o inciso III do artigo 1.523, o 
divorciado não deve se casar enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. 
O recurso foi interposto no STJ contra decisão do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que 
concluiu pela necessidade de declaração prévia que 
comprovasse a união estável. O casal sustentou que o 
artigo 57 da Lei 6.015/73, que dispõe sobre os registros 
públicos, permitiria a alteração do nome, desde que 
houvesse a anuência da companheira. 
A Terceira Turma do STJ reconheceu que o artigo citado 
não é aplicado quando se verifi ca algum impedimento 
para o casamento. A norma, segundo a relatora, ministra 
Nancy Andrighi, refl etia a proteção e exclusividade que 
se dava ao casamento à época, franqueando a adoção 
de patronímico pela companheira quando não houvesse 
a possibilidade de casamento por força da existência de 
um dos impedimentos previstos em lei. “Era uma norma 
aplicada ao concubinato”, afi rmou a ministra. 

Analogia
No atual regramento, conforme a relatora, não há 
regulação específi ca quanto à adoção de sobrenome 
pelo companheiro ou pela companheira nos casos 
de união estável. Devem ser aplicadas ao caso, por 
analogia, as disposições do Código Civil relativas à 

Alteração de registro civil em união estável depende 
de prova judicial

adoção de sobrenome dentro do casamento, mas a 
Terceira Turma entendeu que, para que isso ocorra, é 
necessário o cumprimento de algumas formalidades. 
“À míngua de regulação específi ca, devem ter aplicação 
analógica as disposições específi cas do Código Civil, 
relativas à adoção de sobrenome dentro do casamento, 
porquanto se mostra claro o elemento de identidade 
entre os institutos”, disse Nancy Andrighi. 
O parágrafo primeiro do artigo 1.565 do Código Civil 
dispõe sobre a possibilidade de acréscimo do sobrenome 
de um dos cônjuges pelo outro; e a celebração do 
casamento, conforme a legislação, exige formalidades 
que não estão presentes na união estável. 

Prova
Segundo Andrighi, a adoção do sobrenome do 
companheiro, na união estável, não pode simplesmente 
decorrer de mero pedido das partes, sem exigência 
de qualquer prova bastante dessa união, enquanto 
no casamento a adoção do sobrenome do cônjuge 
é precedida de todo o procedimento de habilitação e 
revestida de inúmeras formalidades. 
A cautela se justifi ca pela importância do registro público 
para as relações sociais. Nancy Andrighi esclareceu 
que não se deixa de reconhecer a importância da 
admissão do acréscimo no sobrenome do companheiro 
por razões de caráter extralegal, mas se prima pela 
segurança jurídica, exigindo-se um mínimo de certeza 
da união estável, por meio de documentação de caráter 
público, que poderá ser judicial ou extrajudicial. 

O número deste processo não é divulgado em razão de 
segredo judicial.

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa - STJ
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A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) julgou o Recurso Especial nº 1.196.992 – MS 
(REsp), onde se discutiu a necessidade de lavratura de 
escritura pública para prática de ato de disposição da 
meação da viúva em favor dos herdeiros. O acórdão 
teve como Relatora a Ministra Nancy Andrighi e foi, à 
unanimidade, improvido.

No caso em tela, a recorrente interpôs o REsp em face 
de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul (TJMS), que manteve o indeferimento 
do ato de disposição da integralidade da meação pela 
viúva, por entender necessária a lavratura de escritura 
pública para sua efetivação. Para o TJMS, não se trata 
de herança, mas de patrimônio particular da meeira, 
não podendo ser realizado por termo nos autos de 
inventário. A recorrente, por sua vez, afi rmou não ter 
condições de arcar com o pagamento dos emolumentos 
cartorários necessários à lavratura da escritura pública 
para dispor da meação em favor dos herdeiros e alegou 
a existência de jurisprudência do Tribunal de Justiça 
paulista admitindo a cessão da meação por termo nos 
autos.

Ao analisar o recurso, a Relatora observou que o 
acórdão recorrido decidiu pela necessidade de lavratura 
de escritura pública, uma vez que, a disposição da 
meação do cônjuge supérstite é ato inter vivos, não se 
confundindo com a sucessão causa mortis. Ademais, 

É necessária a lavratura de escritura pública para 
prática de ato de disposição da meação da viúva em 

favor dos herdeiros.
a escritura pública é condição essencial para validade 
de alguns atos, conforme art. 108 do Código Civil. 
Desta forma, a Ministra entendeu que, embora o art. 
1.806 do Código Civil admita que a renúncia à herança 
possa ser formalizada mediante escritura pública ou 
termo judicial, é necessário apontar a diferença entre 
os institutos: na herança, a posse ou a propriedade dos 
bens do de cujus transmite-se aos herdeiros quando 
da abertura da sucessão; na meação, o patrimônio é 
de propriedade da viúva em decorrência do regime 
de bens do casamento, independendo da abertura da 
sucessão, podendo ser objeto de ato de disposição 
pela viúva a qualquer tempo, seja em favor de herdeiros 
ou terceiros.

Diante do exposto, a Relatora concluiu que o ato de 
disposição patrimonial da recorrente, caracterizado 
como a renúncia da sua meação em favor dos herdeiros, 
não pode ser equiparada à renúncia da herança, 
tampouco pode ser confundido com a cessão de direitos 
hereditários, confi gurando-se como uma verdadeira 
doação, inclusive, para fi ns tributários. Assim, a doação, 
nos termos do art. 541 c/c art. 108, ambos do Código 
Civil, deve ser formalizada por escritura pública, ainda 
que a recorrente não possua recursos fi nanceiros para 
arcar com o pagamento dos emolumentos.

Seleção: Consultoria do IRIB

Fonte: Base de dados de Jurisprudência do IRIB

 COMUNICADO PAPEL DE SEGURANÇA

Conforme publicado na REVISTA SINOREG-ES de nº 55, de novembro de 2013, a Casa 
da Moeda do Brasil não mais fornecerá aos cartórios extrajudiciais os papeis de segurança 

para impressão de certidões, passando tal mister à ARPEN BRASIL.
 

No entanto, em consulta feito pelo SINOREG à ARPEN BRASIL, nos foi informado que o 
convênio para fornecimento do papel de segurança ainda não foi formalizado e diversas 

questões de ordem técnicas estão pendentes de serem dirimidas para, então, iniciar a dis-
tribuição, sem qualquer previsão de início.

 
SINOREG-ES
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GEORREFERENCIAMENTO

No dia 20 de novembro, vence mais um prazo 
carencial do georreferenciamento. A partir dessa data, 
os imóveis rurais com área igual ou superior a 250 
hectares não poderão mais ser objeto de assento 
registral que resulte em parcelamento, unificação 
ou transmissão, sem a prévia certificação do Incra 
quanto ao georreferenciamento. A partir do dia 23 
de novembro, a certificação do georreferenciamento 
passará a ser efetivada pelo Sigef, por meio eletrônico, 
que se limitará a conferir se os vértices se sobrepõem 
ou não a outro imóvel georreferenciado, cabendo 
ao registrador imobiliário presidir o procedimento 
retificatório para definição da descrição tabular do 
imóvel, nos termos do artigo 213 da Lei dos Registros 
Públicos.

Após a cerificação, que será obtida pelo agrimensor 
em poucos segundos pelo sistema automatizado, a 
retificação será processada no registro imobiliário da 
mesma forma como o registrador tem feito, desde agosto 
de 2004, com os imóveis urbanos e rurais beneficiados 
com os prazos carenciais. Não há segredo nenhum. 
A única diferença está na necessidade da prévia 
certificação das coordenadas georreferenciadas pelo 
Incra, certificação esta que não garante a titularidade 
da área, o rol de confrontantes nem a legitimidade 
de quem requereu a certificação. Toda essa análise 
jurídica é de competência e responsabilidade exclusiva 
do registrador imobiliário, titular de uma delegação 
estatal para garantir a segurança jurídica dos direitos 
reais incidentes sobre a propriedade imobiliária.

Em resumo, o procedimento seguirá o seguinte 
trâmite:

GEORREFERENCIAMENTO - DICAS PARA O 
REGISTRADOR OPERAR O SIGEF

A partir de 23/11, a certifi cação do georreferenciamento passará a ser efetivada 
pelo Sistema de Gestão Fundiária - Sigef, por meio eletrônico

Por Eduardo Augusto

1. O agrimensor credenciado, com certificação digital, 
acessa o Sigef (sigef.incra.gov.br) e faz o “upload“ do 
arquivo digital com os dados georreferenciados do 
imóvel. O Sigef analisa os dados e automaticamente 
informa se houve ou não sobreposição do imóvel 
analisado com outros imóveis já incluídos no sistema. 
Não havendo sobreposição, o agrimensor poderá 
solicitar a certificação, devendo antes aceitar a 
“declaração de autorresponsabilização pelos dados 
enviados”. Feita a solicitação, a certificação é gerada 
em poucos segundos.

2. Obtida a certificação, o agrimensor imprime, 
diretamente do Sigef, a planta e o memorial descritivo, 
que serão juntados à documentação necessária para o 
procedimento de retificação de registro (requerimento, 
planta e memorial descritivo originais com anuência de 
confrontantes, etc.).

3. O pedido de retificação da descrição tabular do 
imóvel será processado (na quase totalidade dos 
casos) nos termos do inciso II do artigo 213 da LRP, 
devendo o registrador conferir no Sigef a veracidade 
da certificação, podendo fazer o download da planta 
(resumida), do memorial descritivo e de arquivos 
que poderão ser lidos e utilizados por software de 
topografia para sua plotagem no Google Earth e para 
a importação das coordenadas georreferenciadas para 
a elaboração da nova matrícula.

4. O resultado do procedimento retificatório, quer seja 
positivo ou negativo, deverá ser informado no Sigef 
pelo registrador imobiliário (mediante certificação 
digital).
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GEORREFERENCIAMENTO

5. Na hipótese de deferimento do pedido, o registrador 
informará, em campo próprio, o número das novas 
matrículas e, sendo o caso, as correções dos dados 
cadastrados no sistema (número do CPF, grafia do 
nome do titular, rol de confrontantes, etc.). Também 
fará o “upload” das certidões da matrícula encerrada e 
das novas matrículas georreferenciadas.

6. Na hipótese de qualificação negativa, o registrador 
irá informar, em campo próprio, de forma resumida, o 
motivo do indeferimento do pedido (invasão de área 
pública, falta de assinatura de um dos proprietários, 
exclusão indevida de parcela do imóvel, etc.) e fazer 
o “upload” do arquivo pdf da qualificação negativa (ou 
nota de devolução), com todos os fundamentos de 
fato e de direito que resultaram no indeferimento do 
pedido.

7. Com os dados enviados pelo registrador, o Incra 
irá atualizar seu cadastro (se a qualificação foi 
positiva) ou cancelar a certificação (se negativa). Se 
os motivos do indeferimento do pedido incluir “falhas 
do agrimensor”, este será notificado pelo Incra para 
se manifestar sobre o ocorrido, havendo possibilidade 
de o Incra, nas hipóteses de falta grave, suspender ou 
cassar o cred enciamento do profissional.

*Eduardo Augusto é registrador de imóveis em 
Conchas/SP é diretor de Assuntos Agrários 
do IRIB

Fonte: Assessoria de Comunicação do IRIB

A Lei Federal 11.441/07 estabelece a gratuidade da 
escritura àqueles que se declararem pobres, sob as 
penas da Lei, cabendo aos notários a devida averiguação 
quanto a realidade de tal benefício, principalmente com 
relação a inventários e partilhas.
O SINOREG-ES, na função de gestor fi nanceiro do 
FARPEN, mister instituído pela Lei Estadual 6.670/01, 
faz ressarcimento dos atos gratuitos praticados pelos 
registradores civis, porém NÃO REPASSA, por falta de 
previsão legal, o valor da lavratura de Escritura Pública 
praticadas gratuitamente em razão da Lei 11.441/07.
Após lavratura da Escritura de Separação ou Divórcio 
existe a obrigatoriedade de AVERBAÇÃO no Cartório de 
Registro Civil, com expedição da Certidão. Quando as 
partes são benefi ciadas com a gratuidade, o Registrador 
receberá do FARPEN os emolumentos correspondente 
ao ato, desde que apresente os documentos legais ao 
SINOREG-ES.
Nas escrituras de separação e divórcio os ressarcimentos 
só poderão existir se constar da escritura o item 

GRATUIDADE DAS
ESCRITURAS SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO E SUA 

AVERBAÇÃO NO REGISTRO CIVIL
referente à gratuidade: “Emolumentos: as partes 
estão isentas de emolumentos nos termos do 
parágrafo 3º do artigo 3º, da Lei Federal 11.441/07” 
ou texto equivalente.
Portanto, recebida em uma serventia escritura pública 
lavrada sob o pálio da gratuidade prevista na Lei 
11.441/07, deve o Notário expressamente constar o 
termo relativo à gratuidade. Desta mesma maneira 
deve se atentar o Registrador Civil quanto a tais termos, 
a fi m de ser ressarcido do ato registral gratuitamente 
praticado.
Quanto aos processos judiciais, os ressarcimentos só 
serão deferidos caso conste o benefício da Assistência 
Judiciária Gratuita no corpo da sentença, não bastando 
tal inscrição somente no Mandado de Averbação, salvo, 
neste último caso, se houver menção à gratuidade e o 
mandado for assinado pelo juiz.

SINOREG-ES
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

ARTIGO

 Em meio aos avanços tecnológicos, velocidade 
e segurança do tráfego de informações, bem 
como a facilidade e conveniência oferecida 
pela rede mundial de computadores e 

considerando também a inexistência de sistema 
unifi cado para buscas de títulos ou outros documentos 
de dívidas eventualmente protestados, o Instituto 
de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção 
Espírito Santo (IEPTB-ES) requereu à Corregedoria 
Geral da Justiça capixaba a criação da Central Estadual 
de Protesto – CEPROT -, o que foi deferido e positivado 
pelo Provimento 49, publicado no e-diário em 16 de 
outubro de 2013.

A CEPROT contará com dois diferentes módulos 
para seu funcionamento, denominados de Central 
de Informações de Protesto (CIP) e Central de 
Remessa de Arquivos (CRA), as quais terão diferentes 
funcionalidades, além de ser de aderência obrigatória 
pelos Tabeliães de Protesto, funcionando por meio 
da rede mundial de computadores, com custos, 
implantação, manutenção e operação do sistema a 
cargo do IEPTB-ES, que também será responsável pela 
fi scalização do cumprimento e da regular execução do 
Provimento 49/2013.

As irregularidades serão comunicadas ao Juiz de 
Direito com competência em Registros Públicos da 
comarca/Juízo na qual a serventia inadimplente estiver 
localizada, no prazo de 150 dias  para os casos de não 
adequação aos procedimentos da CIP e no prazo de 
60 dias para o não cumprimento dos procedimentos da 
CRA.

CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE PROTESTO

A Central de Informações de Protesto é destinada a 
pesquisas sobre a existência de protestos válidos, 
lavrados por falta de pagamento e o serviço de busca 
será prestado de forma gratuita aos consulentes. As 
consultas serão feitas apenas pela inserção do número 
de CPF ou CNPJ da pessoa pesquisada, sempre de 

CEntral Estadual dE 
protEsto – CEprot

maneira individual. Em caso de resposta positiva o 
sistema informará o nome e endereço da serventia 
na qual foi detectada e a existência de protesto, cuja 
informação não terá valor de certidão, a qual deverá ser 
solicitada no cartório de Protesto competente.

O banco de dados da CIP funcionará integrado ao 
banco de dados da Central Nacional de Protesto e será 
alimentado pelos próprios tabeliães que o farão por 
envio eletrônico de dados, os quais serão criptografados 
e com certifi cado SSL1. Os arquivos serão no padrão 
texto, similares aos atualmente utilizados para o envio 
de informações às entidades de proteção ao crédito. 
O sistema contará com total segurança no tráfego das 
informações.

Os tabeliães deverão enviar arquivo eletrônico no prazo 
de 120 dias contendo as informações relativas aos 
protestos lavrados e que não contenham averbações 
de cancelamento dos últimos cinco anos. Decorrido 
este prazo e alimentado o sistema com tais dados, o 
fornecimento de informações de protestos lavrados 
deverá ocorrer diariamente, no prazo de 72 horas a 
contar da data da prática do ato, relativa aos protestos 
tirados por falta de pagamento, suas suspensões e 
eventuais revogações, bem como as averbações de 
cancelamento.

Os campos relativos às informações deverão ser 
preenchidos com (i) nome do devedor; (ii) CPF (se 
pessoa física); (iii) CNPJ (se pessoa jurídica); (iv) 
espécie do título ou documento de dívida protestado; 
(v) data do protesto; e (vi) valor do título ou documento 
de dívida.

CENTRAL DE REMESSA DE ARQUIVOS

Este módulo da Central permitirá que usuários 
previamente cadastrados possam enviar seus títulos de 

1 O SSL (Secure Socket Layer) é um protocolo desenvolvido para 
elevar a segurança dos dados transmitidos pela internet. O SSL pode 
ser usado em vários serviços, sendo que o mais comum é o aces-
so à páginas web. Neste caso o endereço dos recursos acessados 
passa a ser feito no formato: https://endereço_web.

Análise do Provimento 49/2013 da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo.
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forma eletrônica e centralizada. A CRA já se encontra 
em operação, apesar de ainda não ser integrada por 
todos os Tabelionatos de Protestos do Estado, os 
quais deverão aderi-la, sob pena de responsabilidade 
disciplinar, no prazo de trinta dias a contar da publicação 
do Provimento 49/2013, também compreendido neste 
prazo a execução de todos os procedimentos inerentes 
ao módulo.

Sua função precípua será de recepcionar os títulos 
e outros documentos de dívida enviados por meio 
eletrônico a protesto pelas Procuradorias Federais, 
Estaduais e Municipais e demais órgãos públicos 
legalmente autorizados e por estabelecimentos 
bancários e outros apresentantes previamente 
cadastrados.

As informações trafegadas pela CRA serão 
criptografadas e o acesso ao sistema será feito por 
meio de login e senha próprios. Todo o procedimento 
de recepção e envio de dados serão gravados e o 
sistema oferecerá todos os recursos de rastreamento 
para realização de auditoria.

Os tabelionatos, além da adesão obrigatória, deverão 
adequar-se tecnicamente para a operacionalização 
de todas as etapas do processo, que compreende a 
recepção dos títulos enviados por arquivo eletrônico 
e os respectivos documentos físicos, quando houver, 
processá-los e enviar arquivos e documentos físicos 
que forem necessários.

Os arquivos que tramitarão pelo módulo CRA terão 
denominações diversas, as quais foram conceituadas 
pelo artigo 10, do Provimento 49/2013, vejamos:

I- REMESSA: consistente no arquivo enviado à CRA 
pelo apresentante (procuradorias, bancos ou outros 

conveniados) que será enviado ao tabelionato ou 
distribuidor de protesto da comarca, contendo as 
indicações dos títulos e outros documentos de dívida 
enviados a protesto.

II- CONFIRMAÇÃO: arquivo enviado pelo distribuidor/
tabelionato à CRA, após a leitura do arquivo remessa, 
com o objetivo de confi rmar a protocolização dos títulos 
e documentos de dívida enviados a protesto;

III- DESISTÊNCIA: arquivos enviados pelo apresentante 
à CRA e disponibilizado ao tabelionato/distribuidor 
contendo as desistências do pedido de protesto 
formuladas pelos apresentantes.

IV- RETORNO: arquivo enviados pelo distribuidor/
tabelionato à CRA contendo as ocorrências dos títulos e 
documentos de dívida protocolizados (pagos, retirado, 
irregular ou sustado judicialmente).

V- CANCELAMENTO: arquivos enviados pelo 
apresentante e disponibilizado pela CRA ao tabelionato/
distribuidor contendo as autorizações de cancelamento 
de protesto lavrado. Para disponibilização do arquivo 
de cancelamento ao tabelionato/distribuidor, o sistema 
CRA deverá certifi car que o título foi encaminhado a 
protesto pelo mesmo apresentante que está autorizando 
o cancelamento.

Portanto, a implantação do sistema e a adesão dos 
Tabelionatos representa mais um importante passo na 
modernização da seara cartorial capixaba, signifi cando 
um grande avanço na relação entre cartórios, poder 
público, iniciativa privada e sociedade, com facilitação 
na prestação dos serviços, atrelada à segurança, 
rapidez e efi cácia, sempre primando pela permanente 
excelência na prestação do serviço público delegado.

COMUNICADO REVISTA SINOREG-ES
Prezados Leitores,

Por decisão da diretoria a nossa REVISTA SINOREG-ES passará por uma 
reformulação no ano de 2014. A partir de janeiro o periódico será bimestral, 

contando com novas colunas e matérias, mantendo, porém, a seriedade, 
profi ssionalismo e seu caráter informativo de sempre.

SINOREG-ES
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Principal responsável pelas políticas públicas do 
Governo Federal na esfera judiciária, o ministro 
da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, 
chega ao quarto ano do Governo Federal da 

presidente Dilma Rousseff com a credibilidade intacta. 
Dotado de um conhecimento jurídico invejável, professor 
e catedrático de grandes universidades brasileiras, 
o atual ministro da Justiça também é um profundo 
conhecedor do sistema de registros públicos brasileiro.

Nesta entrevista concedida a Arpen-SP, José Eduardo 
Martins Cardozo fala sobre os avanços conquistados 
no combate ao subregistro no País e a construção 
do Sistema de Informações do Registro Civil (SIRC). 
Além disso, mostra-se atualizado quanto às principais 
inovações do setor promovidas pelos registradores civis, 
como a construção da CRC, as Unidades Interligadas 
e as transmissões eletrônicas de certidões, além de 
vislumbrar novas atribuições para toda a classe.

Arpen-SP – Como avalia a importância do Registro 
Civil de Pessoas Naturais para a sociedade?

Ministro José Eduardo Martins Cardozo – Dentro 
do ordenamento jurídico brasileiro o Registro Civil das 
Pessoas Naturais ocupa lugar de amplo destaque, 
por ser aquele que se relaciona diretamente com o 
cidadão nos principais atos de sua vida civil, ou seja, 
o nascimento, o casamento e o óbito. É lá, no cartório 
civil, presente em todos os municípios brasileiros, que 
o cidadão adquire personalidade jurídica e os direitos 
inerentes à sua cidadania. Portanto, a importância desta 
especialidade é fundamental para o País, para o cidadão 
e consequentemente foco de vital atenção do Governo 
Federal.

Arpen-SP – Como avalia as políticas públicas de 
combate ao subregistro de nascimento no País?

Ministro José Eduardo Martins Cardozo – Os números 
não mentem e o resultado é palpável a toda a sociedade. 
Saímos de um patamar de mais de 20% de crianças 

sem registro de nascimento no País para alcançar um 
número de menos do que 6%, aguardando as próximas 
estatísticas do IBGE para chegarmos a 5% que é o índice 
considerado ideal pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). Como em outras diversas áreas sociais, o Brasil 
avançou neste direito básico do cidadão que é ter seu 
registro de nascimento, existir como pessoa. Este tema 
se tornou pauta prioritária no Governo Federal e ocupou 
lugar de destaque na agenda política institucional do País. 
Neste esforço não posso deixar de destacar o valoroso 
empenho dos cartórios brasileiros que, por meio de suas 
entidades de classe, participaram ativamente de todos 
os processos e são co-responsáveis pelo sucesso desta 
empreitada. As Unidades Interligadas nas maternidades 
são um exemplo desta eficaz parceria entre o Poder 
Público e os cartórios.

Arpen-SP – Qual a importância da parceria entre os 
cartórios e o Governo Federal para o avanço das 
políticas públicas governamentais?

Ministro José Eduardo Martins Cardozo – Essencial. 
Sem contarmos com os cartórios, que se fazem 
representados em Brasília pela atuante participação da 
Arpen-SP e das demais entidades teríamos muito mais 
dificuldade de alcançar o sucesso que temos obtido. Além 
do combate ao subregistro de nascimento, avançamos na 
implantação do Sistema de Informações do Registro Civil 
(SIRC), uma plataforma eletrônica que reunirá todos os 
atos do Registro Civil e que servirá de base para orientar 
e estabelecer as políticas públicas do País. É um sistema 
que agregará muito em qualidade para o Governo, 
promoverá redução de custos da máquina administrativa e 
trará ganhos de produtividade aos cartórios que passarão 
a informar uma única base de dados centralizada. 
 
Arpen-SP – As entidades de classe tem investido 
nas suas Centrais de Informação, que por sua vez 
alimentarão o SIRC. Como vê esta iniciativa?

Ministro José Eduardo Martins Cardozo – Trata-se 

EntrEvista - José Eduardo Martins Cardozo (Mi-
nistro da Justiça) - “a CrC é uM ExEMplo dE ini-
Ciativa EfiCaz E dE suCEsso”
José Eduardo Martins Cardozo, ministro da Justiça, comenta os avanços obtidos pelo Registro 
Civil das Pessoas Naturais nos últimos anos e acena com novos projetos governamentais para 
aumentar as atribuições da atividade.
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de um passo adiante na qualidade do serviço que é 
prestado pelos cartórios por meio de suas entidades de 
classe. Uma Central onde o cidadão pode localizar seu 
registro de nascimento, casamento ou óbito de forma 
rápida e online é algo que já deveria ter sido feito há 
muito tempo. Estamos recuperando tempo perdido. 
Aproveitar este modelo que já está em funcionamento e 
que funciona adequadamente nos Estados para, a partir 
dele, alimentar a base do Governo Federal me parece 
uma solução lógica, coerente e racional. Se algo já 
vem dando certo, e a CRC é um exemplo de iniciativa 
eficaz e de sucesso, nada melhor do que aproveitar este 
modelo, já conhecido e usado pelos cartórios, para que 
se abasteça a base de dados do Governo Federal.

Arpen-SP – Em São Paulo já é possível solicitar 
certidões em cartório sem que este seja o cartório 
onde se encontra o registro. Mais recentemente 
Espírito Santo, Acre e Santa Catarina aderiram e 
se interligaram a este modelo, possibilitando a 
transmissão eletrônica de certidões entre Estados. 
Qual a importância desta iniciativa?

Ministro José Eduardo Martins Cardozo – Por se 
tratar de um País de dimensões continentais, com 
grandes distâncias e enormes fluxos migratórios, buscar 
soluções baseadas na tecnologia para romper barreiras 
e possibilitar avanços jurídicos e legislativos deve ser 
prioridade do Poder Público e do setor privado. Imaginar 
que um cidadão que nasceu em Brasileia, no Estado do 
Acre, e que veio a São Paulo trabalhar e morar possa ir 
a qualquer cartório paulista solicitar e receber lá mesmo 
seu registro de nascimento que está lá no Acre pareceria 
um sonho há pouco tempo e já se tornou realidade com 
este projeto da Arpen-SP. Trata-se de um projeto difícil e 
com várias condicionantes, que envolvem banda larga, 
linha telefônica e sistemas informatizados e que foi 
posto em prática. Este projeto ganha ainda maior relevo 
à medida que foi feito com base na iniciativa própria dos 
registradores, com meios próprios e sem financiamento 
público, o que só demonstra o comprometimento 
institucional da Arpen-SP com sua profissão, com seu 
papel social e com o desenvolvimento do País.

Arpen-SP – Como avalia a possibilidade de ampliação 
das atribuições dos cartórios, como em projetos 
como a emissão de RGs, mediação e registro de 
veículos automotores?

Ministro José Eduardo Martins Cardozo – Tivemos 
recentemente uma experiência de muito sucesso, com 

a desjudicialização de divórcios, separações, inventários 
e partilhas consensuais nos Tabelionatos de Notas. 
Outros projetos já caminham neste sentido e tramitam 
via Secretaria da Reforma do Judiciário. No entanto, 
tratam-se de construções difíceis que envolvem setores 
organizados da sociedade, mas que refletem a agenda 
do Governo Federal, que é tornar mais ágil e fácil o 
acesso do cidadão à solução de seus litígios. A mediação 
e a conciliação em cartórios podem ser debatidas como 
um projeto viável, pois é um serviço que os cartórios já 
praticam em seu dia a dia, aconselhando as pessoas e 
resolvendo pequenos litígios. Seria apenas uma forma 
de dar eficácia maior a este trabalho. Com relação aos 
demais serviços, como a emissão de RGs pelos cartórios 
e registros de veículos, estamos abertos a receber estas 
propostas e analisa-las de forma célere, pois podem 
contribuir para o processo de desafogamento das 
instituições públicas do País.

Arpen-SP – Em qual estágio está o projeto de 
transferir para a administração privada a distribuição 
do papel de segurança das certidões?

Ministro José Eduardo Martins Cardozo – Estamos 
avançando nesta construção. A Arpen-SP trouxe o 
modelo de São Paulo para o nosso exame. Estamos 
analisando a definição dos requisitos de segurança 
mínimos que estarão no papel onde serão impressos os 
registros.

Arpen-SP – Como avalia o atual estágio do Registro 
Civil no Brasil?

Ministro José Eduardo Martins Cardozo – Creio que 
avançamos bastante no processo de tornar os registros 
públicos mais eficientes, compromissados com o bem 
estar social e com suas responsabilidades institucionais 
de guardarem o acervo de dados da nação. Os concursos 
públicos trouxeram dinamismo às atividades, tanto 
registrais como notariais, e a partir daí vieram novas 
ideias, surgiu um novo pensamento. Temos ainda muito 
a trilhar, como a questão da regularização de terras 
em grandes regiões do País, viabilizar os cartórios dos 
pequenos municípios que não conseguem manter um 
concursado em sua delegação e atingir a população de 
localidades afastadas e de difícil acesso. São desafios 
nos quais temos trabalhado e a Arpen-SP é parte efetiva 
da evolução do serviço registral no Brasil.

Fonte : Assessoria de Imprensa - Arpen-SP
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TIRA-DÚVIDAS jurídico

A té a publicação da LC 116/03, os serviços 
notariais e de registro, enfi m, os serviços 
cartorários não eram passíveis de ser 
tributados pelo ISS. Com a publicação da 

referida Lei (D.O.U. de 01.08.2003) foram operadas 
profundas alterações na sistemática do ISS, que 
passou a autorizar a incidência do referido imposto 
sobre aqueles serviços.

Assim, a questão iniciou-se com a discussão sobre 
a legalidade da cobrança do ISS. No julgamento da 
ADIn 3.089 o STF sepultou as discussões acerca da 
(in)constitucionalidade da LC 116/03, reconhecendo 
a exigibilidade do ISS sobre os serviços notariais e 
registrais. Logo, não mais se discute a legalidade da 
sua cobrança.

A partir desse posicionamento do STF, surgiu outra 
discussão, qual seja, se a base de cálculo do imposto 
sobre os serviços notariais e registrais seria o valor 
bruto dos serviços prestados pelos cartorários ou se 
pagamento do ISS seria pelo sistema de alíquota fi xa, 
da maneira disposta pelo Decreto-Lei 406/68, em seu 
art. 9°, § 1°.

Embora a 1ª Seção do STJ recentemente tenha fi rmado 
entendimento de que os  cartorários não se enquadram 
na prestação de serviços sob a forma de trabalho 
pessoal e por isso não podem recolher o ISS com 
base em valores fi xos, esse posicionamento ainda não 
é defi nitivo, visto que algumas questões pontuais não 
foram enfrentadas, sendo que a seguir será explicada 
uma delas, talvez a de maior relevância.

Pelo imposto de renda - IR os notários, tabeliães e 
ofi ciais de registro recebem tratamento de pessoa 
física, sendo tributados como profi ssionais liberais ou 
autônomos. Veja, então, que os emolumentos cobrados 
pelos serviços equivalem à remuneração de pessoas 
físicas para efeitos do IR, conforme dispõe a Lei 

iss inCidEntE soBrE a 
atividadE notarial E rEGistral
Breves considerações sobre a evolução e o posicionamento atual da questão nos 
tribunais superiores

7.713/88, ad litteram:

Art. 11. Os titulares dos serviços notariais e de registro 
a que se refere o art. 236 da Constituição da República, 
desde que mantenham escrituração das receitas e das 
despesas poderão deduzir dos emolumentos recebidos, 
para efeito da incidência do imposto:

I – a remuneração paga a terceiros, desde que com 
vínculo empregatício, inclusive encargos trabalhistas e 
previdenciários;

II – os emolumentos pagos a terceiros;

III – as despesas de custeio, necessárias à manutenção 
dos serviços notariais e de registro.

A tributação da remuneração dos autônomos e 
profi ssionais liberais pelo IR (aqui se deveria incluir os 
cartorários, vez que são tratados pelo IR como pessoas 
físicas) é um dos fundamentos da tributação privilegiada 
do ISS para estas pessoas. 

Dessa forma, como o STJ admitiu a incidência do ISS 
sobre o preço do serviço, acabou dando guarida ao 
execrado fenômeno da bitributação, pois a partir de 
uma mesma base de cálculo (a remuneração) haveria a 
incidência de dois tributos.

Esse posicionamento do STJ dará ensejo a uma 
nova discussão, provavelmente no âmbito do STF, 
para resolver essa questão que acabou por criar uma 
verdadeira guerra fi scal existente entre as esferas do 
Governo Federal e Municipal, em que o primeiro defende 
a equiparação dos notários, tabeliães e registradores 
a pessoas físicas, arrecadando mais em imposto de 
renda, e o segundo o equipara a pessoa jurídica, com 
vistas a fomentar sua arrecadação de ISS. 

Nesse “fogo cruzado” não pode fi car o cartorário, pois 
ele, longe de eximir-se de seu dever tributário, merece 
tratamento isonômico das esferas do Governo, em 
respeito a seus direitos de contribuinte e cidadão.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

ANIVERSARIANTES  DO MêS 
DE JANEIRO

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

MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA MUQUI 1-jan

CLAUDIA DE ASSIS POUBEL MASSINI MIMOSO DO SUL 2-jan

DEBORA SIMONATO SOARES CARARI BAIXO GUANDU 4-jan

OLGA MARIA GAMA BARRETO ALEGRE 4-jan

FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA NOVA VENECIA 6-jan

HENRIQUE DEPS MUNIZ FREIRE 7-jan

ROBERTO WILLIAM DE OLIVEIRA RUY MARILANDIA 10-jan

SANTINHA DE FATI FAVARIS VIVAS MIMOSO DO SUL 11-jan

MARISA DE DEUS AMADO SERRA 12-jan

JOCSA ARAÚJO MOURA BOA ESPERANCA 13-jan

JONATHAS FARIA JUNIOR GUACUI 14-jan

AMARO COVRE BOA ESPERANCA 15-jan

APOLONIO PAULO DE AMORIM A DOCE DO NORTE 15-jan

JORGE ALBERTO CUNHA ALFREDO CHAVES 15-jan

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA VASCONCELOS COLATINA 15-jan

LUCIANO VON SCHILGEN FERREIRA GOV LINDENBERG 17-jan

RAFAELA SCHWANZ DALLA BERNARDINA CACH ITAPEMIRIM 20-jan

FABRICIO BRANDAO COELHO VIEIRA VITORIA 21-jan

RONDINEI ALVES A DOCE DO NORTE 22-jan

JUCARA PASSOS CABRAL DE AVILA LARANJA TERRA 23-jan

ANA PAULA ALMEIDA QUINTILIANO PIUMA 25-jan

WANDA RIBEIRO PLAZZI JOAO NEIVA 26-jan

 

Dezembro_2013.indd   19 09/12/2013   13:38:10



20

Dezembro_2013.indd   20 09/12/2013   13:38:13


