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EDITORIAL

Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente do Sinoreg-ES

O Estado, formado por povo, território e soberania, 
tem em seu povo o fundamento de suas ações, na 
medida que busca concretizar o interesse público 
consubstanciado nos atos normativos emanados 
pelo poder legislativo. 

A Constituição Federal do Brasil, ato normativo 
embrionário, tem como um de seus alicerces o 
princípio do interesse público. Afi nal, a sociedade 
democrática, pelo seu voto, elege seus valores, 
que se concretizam, em determinados contextos, 
por seus agentes públicos, na medida que aplicam 
as normas existentes.

Não nos esqueçamos que nós, servidores do foro 
extrajudicial, somos agentes públicos! Razão 
pela qual nossos atos devem, essencialmente, 
perseguir a realização do interesse público, sob 
pena de não se sustentar a existência do sistema 
como hoje está. 

Um dos valores que a sociedade preza é a 
efi ciência, representando um de seus interesses. 

A sociedade quer um serviço efi ciente, no sentido 
de ser bem atendida, com rapidez, urbanidade, 
lealdade e segurança. 

Para a sociedade, a efi ciência se traduz em um 
exigir. 

Para o delegatário do extrajudicial, por sua vez, ela 
se traduz em um entregar. Entrega-se a rapidez, a 
urbanidade, a  lealdade e a segurança.

Nesta perseguição do entregar o que a sociedade 
solicita, a classe vem se organizando no sentido 
de criar várias centrais, de acordo com cada 
atribuição. 

AS CENTRAIS E O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

A atribuição de Notas tem a CENSEC. A atribuição 
do Registro Civil tem a CRC. A atribuição do 
Registro de Imóveis tem a Central do Registrador 
de Imóveis e a Central de Indisponibilidade de 
Bens e o protesto também tem a sua central.

No entanto, alguns poucos componentes da 
classe insistem em não aderir às centrais. Não 
compreendem que a efi ciência passa pelas 
centrais. Não percebem a importância da evolução 
que as centrais representam.
Sejamos mais enérgicos em implementarmos  as 
centrais. Mostremos à sociedade o valor de nosso 
trabalho. 

Não se pode permitir que poucos colegas 
impeçam  o avançar dos trabalhos  de uma classe, 
que arduamente se organiza para atender os 
interesses públicos.

Vamos em frente. Temos muito a oferecer em 
matéria de segurança jurídica e efi ciência.
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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

IR SOBRE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE 
BENS E DIREITOS

HIPÓTESES DE ISENÇÃO - PARTE IV

Para encerrar a série a respeito das 
hipóteses de isenção do IR sobre ganhos 
de capital auferidos nas alienações 
de bens e direitos, cuidaremos, nesta 

oportunidade, do espólio como contribuinte e 
como sujeito de direito às isenções de que trata a 
legislação tributária federal.

Com fulcro no que dispõe a legislação em vigor, as 
transmissões de bens e direitos em decorrência da 
morte da pessoa proprietária podem dar ensejo à 
incidência do IR sobre Ganhos de Capital – IRGCap 
–, caso sejam transmitidos aos seus sucessores por 
valor de mercado, via de consequência, por valor 
superior ao que consta na declaração de bens do 
“de cujus”.
 
Ocorrido o fato gerador do IR, vale marcar que da 
redação dada ao art. 11 do Regulamento do Imposto 
de Renda – RIR/99 – aprovado pelo Decreto nº 
3.000/99, pode-se depreender que, para os fi ns 
tributários, a pessoa física do contribuinte não 
se extingue imediatamente após a sua morte, 
prolongando-se, por meio do seu espólio, até que 
realizado o inventário seja entregue a respectiva 
Declaração Final de Espólio. 

Com efeito, o espólio é o sujeito passivo do imposto 
incidente sobre ganho de capital, porventura, 
auferido na transmissão “causa mortis” de bens e 
direitos e os procedimentos relativos ao cumprimento 
dessa obrigação tributária (apuração e recolhimento) 
são entregues ao inventariante, por ser ele o 
administrador do acervo hereditário.

Assim, cumpre ao espólio do falecido, por meio 
da pessoa nomeada inventariante, a observância 
das obrigações tributárias decorrentes dos atos e 
fatos ocorridos até a sua extinção, que se dá com 
o inventário e partilha, ou adjudicação, dos bens e 
direitos deixados pelo “de cujus”. 

Se o bem for recebido pelo herdeiro pelo valor que 
constava na declaração do autor da herança, não 
haverá diferença positiva entre o valor pelo qual o 
bem é transmitido e aquele considerado como custo 
de aquisição, de tal sorte que não estará confi gurado 
o ganho de capital.

Mas se o bem for recebido pelo herdeiro por seu valor 
de mercado e este sendo - como sempre é -, maior do 
que o constante na declaração do “de cujus”, incidirá 
sobre a diferença positiva entre eles a alíquota do 
imposto (15%), salvo se puder ser aplicada ao caso 
alguma das hipóteses de isenção.

Noutras palavras: se de um lado, o espólio é sujeito 
de obrigações, de outro, é ele detentor das mesmas 
prerrogativas que tem o contribuinte vivo. Nesse 
passo, ao espólio também é dado o direito de fruir 
as hipóteses de isenção a que fazem jus as pessoas 
físicas contribuintes do IRGCap. Ou seja, se na 
transmissão “causa mortis”, caracterizado ganho de 
capital, incide o imposto de competência da União, 
nada mais justo e adequado que no procedimento 
previsto para a sua apuração sejam consideradas 
as exclusões do crédito tributário e as reduções 
da base de cálculo, quando, evidentemente, forem 
preenchidos os requisitos trazidos pela legislação 
em vigor para a sua fruição.
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ARTIGO

Nesse exato sentido, manifesta-se o Fisco Federal 
por meio do suplemento intitulado “Perguntas e 
Respostas – IRPF 2014” (questões nº 605 e 606), 
verbis:

“ALIENAÇÕES DIVERSAS — 
APLICABILIDADE DA ISENÇÃO. 
605 — Para as alienações decorrentes 
de adiantamento da legítima, dissolução 
da sociedade conjugal ou união estável 
e sucessão causa mortis, aplicam-se as 
isenções do bem de pequeno valor, do único 
imóvel e dos bens adquiridos até 1988?
Sim. Tais transferências também são 
beneficiadas com essas isenções, desde que 
satisfaçam as exigências legais (Original sem 
destaques).

ALIENAÇÕES DIVERSAS — 
APLICABILIDADE DE REDUÇÃO.
606 — Para as alienações decorrentes 
de adiantamento da legítima, dissolução 
da sociedade conjugal ou união estável e 
sucessão causa mortis, aplicam-se os fatores 
de redução de que trata a Lei nº 11.196, de 21 
de novembro de 2005?
Sim. Tais transferências também são 
beneficiadas com essas isenções* (sic), 
desde que satisfaçam às exigências legais.” 
(Original sem destaques).
*constatamos que a Receita Federal do Brasil, 

inadvertidamente, usa o vocábulo “isenções” 
em lugar de “reduções”, o que, no contexto, 
não prejudica o sentido da mensagem, 
que é o de concordar com a aplicação das 
reduções da base de cálculo do tributo nas 
transmissões “causa mortis”, quando o caso.

De todo o exposto, podemos concluir que:
a) O IRGCap incidirá sobre a diferença positiva 

entre o valor de mercado e o constante na 
declaração do “de cujus”, nas sucessões 
“causa mortis”;

b) Ainda que o bem seja recebido pelos 
sucessores por valor superior ao que constava 
na declaração de bens do autor da herança, 
pode o espólio ficar isento do pagamento do 
tributo desde que preenchidos os requisitos 
legais (Bens de pequeno valor, alienação do 
único imóvel);

c) Ainda que o bem seja recebido pelos 
sucessores por valor superior ao que 
constava na declaração de bens do autor da 
herança, são aplicáveis os fatores de redução 
da base de cálculo do tributo, também desde 
que preenchidos os requisitos legais (vide IN-
SRF nº 599/05);

d) O sujeito passivo do imposto incidente sobre 
os ganhos auferidos com a transmissão 
“causa mortis” é o espólio, ainda que 
as responsabilidades pela apuração 
e recolhimento sejam atribuídas ao 
inventariante.
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN

DEMONSTRATIVO – MÊS DE AGOSTO DE 2014
 

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 JULHO/2014, aprovando o ressarcimento dos Atos 
Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 706.687,56

Saldo em caixa mês anterior (em 31/07/2014) 1.572.268,42

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN (20/08/2014) 2.278.955,98

B – PAGAMENTOS
1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 576.076,39

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 22.839,76

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 344,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 14.133,75

4.1 - 2% referente depósito entre 20/06 a 30/06 89,07

4.2 - 2% referente depósito entre 21/07 a 31/07 211,51

5 - Repasse à AMAGES 14.125,75

5.1 - 2% referente depósito entre 20/06 a 30/06 89,07

5.2 - 2% referente depósito entre 21/07 a 31/07 211,51

SALDO LÍQUIDO 1.650.835,17

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) (70.668,76)

SALDO 1.580.166,41

Recebimentos entre 20/08 a 31/08 5.349,79

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.585.516,20

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 70.668,76(Setenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta seis centavos) 
em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de setembro de 2014.

    

   Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente

FARPEN Prestação de contas
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN

DEMONSTRATIVO – MÊS DE SETEMBRO DE 2014
 

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 AGOSTO/2014, aprovando o ressarcimento dos Atos 
Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 662.395,81

Saldo em caixa mês anterior (em 31/08/2014) 1.585.516,20

Pagamentos despesas Registros Civil - Portaria 008/2014 (em 03/09/2014) 2.024,99

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN (em 20/09/2014) 2.247.912,01

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 598.001,92

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 26.552,75

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 384,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 13.247,91

4.1 - 2% referente depósito entre 21/08 a 31/08 107,00

5 - Repasse à AMAGES 13.239,91

5.1 - 2% referente depósito entre 21/08 a 31/08 107,00

6 - Outras Despesas 1.190,96

SALDO LÍQUIDO 1.595.080,56

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) (66.239,58)

C.a - 10% referente depósito entre 21/08 a 31/08 (534,98)

SALDO 1.528.306,00

Recebimentos entre 22/09 a 30/09 8.402,63

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.536.708,63

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada 
a importância de R$ 66.774,56 (Sessenta e seis mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e seis 
centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de outubro de 2014.

    

   Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente

FARPEN Prestação de contas
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Rodrigo Reis Cyrino
Tabelião de Notas do Cartório do 2º Ofício - Tabelionato de Linhares - ES, membro da Comissão de tecnologia 
e segurança da Comissão de Assuntos Americanos da UINL, vice-presidente regional do Sudeste da Diretoria 

do Colégio Notarial Federal - Conselho Federal, presidente do Colégio Notarial do Brasil - Seção Espírito Santo, 
Diretor do Tabelionato de Notas do SINOREG-ES, Mestre em Direito Estado e Cidadania, Pós Graduado em Direito 

Privado e Direito Processual Civil, Palestrante na Faculdade de Direito Faceli

Muitos tabeliães de notas não sabem como 
proceder na lavratura de uma escritura 
pública de compra e venda de um 
imóvel, em que fi gura como outorgante 

vendedora uma Empresa extinta, mormente em 
razão da obrigatoriedade de lançamento no texto 
do ato notarial, das certidões negativas federais, 
previdenciárias, estaduais e municipais, que, neste 
caso, não estão sendo mais emitidas. 

Tal fato se verifi ca quando a Empresa foi extinta com 
a utilização do seguinte termo verifi cado no cadastro 
nacional de pessoas jurídicas - CNPJ: “Enc. Liq. 
Voluntária”, que signifi ca um tipo de encerramento 
por liquidação voluntária, ou seja, a sua extinção 
voluntária (opção utilizada quando se solicita a baixa 
do CNPJ da Empresa na Receita Federal do Brasil, 
estando a mesma já encerrada e com a situação 
cadastral baixada).

Nesses casos, com a baixa do CNPJ da Empresa, 
não é possível que sejam emitidas as certidões 
negativas federais, previdenciárias, estaduais e 
municipais, o que em tese, impediria a lavratura da 
escritura pública de compra e venda para o novo 
proprietário do imóvel. 

Nessa toada, muitos entendem que é imperiosa 
a concessão de autorização judicial, por meio 
de alvará, para que a serventia possa lavrar tais 
escrituras, com a dispensa das certidões negativas 
da Empresa extinta, mesmo que as mesmas já 
tenham sido devidamente apresentadas no ato do 
pedido de baixa e arquivadas nos órgãos próprios 
federais e estaduais.  

No entanto, a autorização judicial nesses casos pode 
ser dispensada, haja vista a presunção de que as 
certidões negativas foram exigidas no momento da 
extinção formal da sociedade na Junta Comercial ou 

A ESCRITURA DA EMPRESA EXTINTA
no Cartório de Pessoas jurídicas. 

Sobre a matéria, a Lei nº 7.433/85 dispõe no artigo 
1º e parágrafos:

Art 1º - Na lavratura de atos notariais, 
inclusive os relativos a imóveis, além dos 
documentos de identifi cação das partes, 
somente serão apresentados os documentos 
expressamente determinados nesta Lei.

§ 1º - O disposto nesta Lei se estende, onde 
couber, ao instrumento particular a que 
se refere o art. 61, da Lei nº 4.380, de 21 
de agosto de 1964, modifi cada pela Lei nº 
5.049, de 29 de Junho de 1966.

§ 2º - O Tabelião consignará no ato 
notarial, a apresentação do documento 
comprobatório do pagamento do Imposto 
de Transmissão inter vivos, as certidões 
fi scais, feitos ajuizados, e ônus reais, 
fi cando dispensada sua transcrição.

§ 3º - Obriga-se o Tabelião a manter, em 
Cartório, os documentos e certidões de que 
trata o parágrafo anterior, no original ou em 
cópias autenticadas.

Conforme se vê acima, a regra é a obrigatoriedade 
do Tabelião consignar no ato notarial a apresentação 
dos documentos comprobatórios referentes a 
quitação do imposto de transmissão inter vivos - ITBI, 
as certidões fi scais, feitos ajuizados e ônus reais.

Ocorre que, o artigo 25, inciso I e §5º, bem como, 
a relação de impedimentos à baixa, prevista no 
artigo 26, caput e seus incisos, todos da Instrução 
Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.183 de 
agosto de 2011 estabelece que:

ARTIGO
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ARTIGO

Art. 25. A baixa da inscrição no CNPJ, da 
entidade ou do estabelecimento filial, deve 
ser solicitada até o 5º (quinto) dia útil do 
segundo mês subsequente ao da ocorrência 
de sua extinção, nas seguintes situações, 
conforme o caso:

I - encerramento da liquidação voluntária, 
judicial ou extrajudicial, ou do processo de 
falência;

(…)

§ 5º Deferida a baixa da inscrição, a RFB 
disponibiliza em seu sítio na Internet, no 
endereço citado no caput do art. 13, a 
Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, 
conforme modelo constante do Anexo IV a 
esta Instrução Normativa.

Art. 26. Impede a baixa da inscrição da 
entidade no CNPJ: 

I- existência de débito tributário exigível, 
inclusive contribuição previdenciária, ou 
com exigibilidade suspensa; (Redação dada 
pela Instrução Normativa RFB nº 1.210, de 
16 de novembro de 2011)

II - omissão quanto à entrega, em caso de 
obrigatoriedade, da:
 
a) Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ);

b) Declaração Anual do Simples Nacional 
(DASN);

c) Declaração Simplificada da Pessoa 
Jurídica (DSPJ) - Simples;

d) Declaração Simplificada da Pessoa 
Jurídica (DSPJ) - Inativa;

e) Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais (DCTF);

f) Declaração do Imposto de Renda Retido 
na Fonte (Dirf); 

g) Declaração do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural (DITR); ou

h) Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Informações 
à Previdência Social (GFIP);

III - estar na situação cadastral suspensa, 
nas hipóteses dos incisos IV e V do art. 36, 
ou inapta, na hipótese do inciso III do art. 
37;
 
IV - estar sob procedimento fiscal, com 
processo administrativo que implique 
apuração de crédito tributário ou sob 
procedimento administrativo de exclusão do 
Simples, regime tributário de que trata a Lei 
nº 9.317, de 1996, ou do Simples Nacional 
em andamento na RFB ou em qualquer dos 
órgãos convenentes;
 
V - existência de obra de construção civil 
não regularizada na RFB; ou

VI - não atendimento das demais condições 
restritivas estabelecidas em convênio com 
a RFB.

 
Ante tais considerações, tais legislações permitem 
concluir que a Certidão de Baixa de Inscrição no 
CNPJ, emitida pela Receita Federal do Brasil, é 
suficiente para demonstrar que não consta em 
aberto débitos tributários federais, previdenciários 
ou estaduais da Empresa extinta, até porque, um 
dos impedimentos para à concessão da baixa é a 
existência dos referidos débitos em modo ativo 
ou com a sua exigibilidade suspensa, não sendo 
cabível que os imóveis da Empresa extinta fiquem 
inalienáveis ou irregistráveis em razão de sua 
extinção, o que pode ser mencionado de plano na 
escritura pública de compra e venda pelo Tabelião de 
notas, dando ciência ao comprador de tal situação, 
o que no nosso entender não impede o registro 
imobiliário, até mesmo porque todas as certidões 
fiscais foram devidamente apresentadas no ato do 
pedido de baixa da Empresa extinta e arquivadas 
nos órgãos próprios, sendo, na época, observadas 
todas as formalidades legais. 
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NOTÍCIAS

Uma Portaria do Ministério da Justiça e da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/
PR) cria novas regras para certidões de registro civil, 
como óbito, nascimento e casamento. As normas foram 
publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira (4). As 
mudanças fazem parte da informatização de todos os 
cartórios e tem como benefício a possível conferência 
online da veracidade de um documento e o cerco contra 
a falsificação.

A Portaria Interministerial 1.537/2014 complementa 
e amplia o decreto que criou o Sistema Integrado de 
Registro Civil (SIRC). Pelas novas regras haverá 
um modelo único das certidões para todo o território 
nacional. Esse modelo inclui também o tipo de papel 
a ser impresso. A primeira via continua sendo gratuita 
a todos os cidadãos. A matrícula, número de cada 
documento, será única e nacional. Esse sistema ficara 
à disposição também da Dataprev e Previdência Social.

Todas as certidões emitidas a partir da mudança serão 
digitalizadas no SIRC, criando assim um banco de 
dados confiável para a população. As certidões emitidas 
anteriormente também serão colocadas no sistema, 
gradativamente.

Com o SIRC será possível conferir se uma criança que 
embarca para o exterior, por exemplo, está registrada 
com nome falso, caso em que seria vítima de tráfico de 
pessoas.

Para ter acesso aos modelos das certidões acesse: 
www.sinoreg-es.org.br

PORTARIA INTERMINISTERIAL No 1537, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2014

Dispõe sobre os modelos de certidões de registro de 
nascimento, casamento e óbito e fixa os elementos de 
segurança do papel e da impressão.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E A 
MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA 
DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhes conferem 
os arts. 29, incisos I, II e III, da Lei no 6.015, de 31 

Portaria do MJ e SDH institui modelo único para certidões de 
registro civil

Mudanças nas certidões de nascimento, casamento e óbito fazem parte da informatização de 
todos os cartórios

de dezembro de 1973 e os arts. 1o e 2o do Decreto 
no 7.231, de 15 de julho de 2010, e considerando a 
necessidade de garantir a regularidade de informações 
e a segurança das certidões de nascimento, casamento 
e óbito, de promover o adequado suprimento de papéis 
para impressão e sua economicidade, a sustentabilidade 
da operação da atividade registral e a continuidade da 
oferta de papeis de segurança resolvem:

Art. 1o As certidões de nascimento, casamento e óbito 
e os requisitos de segurança a elas aplicáveis seguirão 
os termos desta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos e os elementos de 
segurança das certidões previstos no caput, anexos 
desta Portaria, serão publicados no Boletim de Serviço 
do Ministério da Justiça no 121, de 4 de setembro 
de 2014, e disponibilizados no portal do Ministério 
da Justiça.

Art. 2o É reconhecida a validade da certidão de 
nascimento portável, cujas especificidades constam do 
Anexo II.

Art. 3o Para efeitos desta Portaria, considera-se: 

I - registradores: profissionais do direito, dotados de fé 
pública, a quem é delegado o exercício da atividade de 
registro;

II - impresso para certidão: papel utilizado para 
impressões das certidões previstas no art. 1o;

III - papel base: papel, sem impressão, com elementos 
de segurança embutidos na composição do material;

IV - offset: impressão sobre o papel base, com os 
elementos de segurança definidos nesta Portaria; e

V - impressão final: impressão realizada pelo registrador 
na emissão final da certidão;

Art. 4o As informações que devem constar nas 
certidões seguirão os modelos do Anexo I.

§ 1o As certidões serão impressas sobre o impresso 
para certidão, em impressoras jato de tinta ou laser, 
observando: 
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NOTÍCIAS

I - será utilizada fonte Arial, sem formatações 
adicionais, exceto quanto a:

a) os nomes dos registrados, que serão grafados em 
maiúscula e negrito;

b) o número da matrícula, que serão grafados em 
negrito; e

c) o nome do tipo de certidão, em maiúscula e negrito.

II - a impressão identificará o tipo de certidão, em 
letras maiúsculas, negrito em texto centralizado, na 
primeira linha, gravando: 

a) CERTIDÃO DE NASCIMENTO;

b) CERTIDÃO DE CASAMENTO; ou

c) CERTIDÃO DE ÓBITO.

III - as informações, de modo geral, deverão ser 
expressas uma por linha, exceto aquelas que:

a) demandem mais de uma linha e devam ser redigidas 
de modo contínuo;

b) remetam a datas, por extenso e em numeral, que 
serão na mesma linha;

c) remetam a Município e Estado, que serão expressas 
na mesma linha; e

d) remetam ao cartório, que serão expressas em duas 
colunas, em linhas individuais, ao final da página, sendo 
o nome do ofício, o número do Cadastro Nacional 
de Serventias Públicas e Privadas do Brasil, Oficial 
Registrado, Município e Estado lançadas na coluna da 
esquerda, e a declaração, data e local de assinatura, 
na da direita.

IV - as informações serão contidas em caixetas de texto 
de altura variável, conforme Anexo I;

V - no caso de não existência ou indisponibilidade de 
informação, o conteúdo da caixeta deve ser preenchido 
com o texto “sem informação”;

VI - as certidões de inteiro teor deverão usar o papel 
de segurança; e

VII - as certidões de nascimento portáveis conterão as 
mesmas informações das certidões de tamanho normal.

§ 2o A fiscalização e regulamentação do disposto 
no inciso VI do §1o do art. 3o será realizada pela 
Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 5o Os elementos de segurança do papel base e 

os da impressão são os descritos nos Anexos II e III, 
respectivamente.

Art. 6o O impresso para certidão somente poderá ser 
fornecido a registradores.

Parágrafo único. Poderão ser fornecidos impressos de 
segurança ao Poder Público como amostras, sendo o 
fornecimento registrado pelos fornecedores.

Art. 7o O fornecimento de papel de segurança poderá 
ser realizado por todos aqueles que atenderem aos 
requisitos desta Portaria.

Art. 8o O papel de segurança fornecido pela Casa da 
Moeda do Brasil poderá ser utilizado, na configuração 
atual, pelo prazo de dois anos após a publicação desta 
Portaria.

Parágrafo único. Os papéis de segurança 
remanescentes não utilizados até o decurso do 
prazo previsto no caput deverão ser inutilizados com 
comunicação do ato à Corregedoria de Justiça distrital 
ou estadual competente.

Art. 9o A partir de um ano da publicação dessa 
Portaria, serão obrigatórios os seguintes requisitos de 
segurança:

I - marca d’agua;

II - fio de segurança; e

III - filme de proteção para impressão à laser.

Art. 10. As atividades registrais realizadas pelas 
unidades consulares brasileiras serão regidas pelas 
normas e padrões definidos pelo Ministério das 
Relações Exteriores, preferencialmente observando as 
informações contidas no art. 3o e os modelos do Anexo 
I.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação

JOSÉ EDUARDO CARDOZO
Ministro de Estado da Justiça

IDELI SALVATTI
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República

Fonte: Ministério da Justiça (adaptada)
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RECOMENDAÇÃO SINOREG-ES

RECOMENDAÇÃO SINOREG-ES Nº 07/2014
ASSUNTO: Escritura de Inventário com Partilha de Bens - Forma de Cobrança de 
Emolumentos de Escritura e Registro.

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecimento 
a respeito da forma de cobrança de emolumentos 
decorrentes da lavratura e registro da escritura pública 
de inventário com partilha de bens, na hipótese de 
falecimento de apenas um dos cônjuges, quando há 
meação;

CONSIDERANDO que ‘monte-mor’ é o valor total dos 
bens a partilhar, incluindo-se no acervo a parte do 
cônjuge supérstite, para subsequente pagamento da sua 
meação. Que, após essa retirada (da meação), sobra 
apenas o patrimônio que será dividido entre os herdeiros, 
porção essa que se chama ‘monte partível’ ou ‘herança’ 
propriamente dita;

CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 707 do 
Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Espírito Santo - CGJES, o qual 
estabelece que “na lavratura de escritura pública de 
inventário, havendo a necessidade de partilha de bens, 
os emolumentos devidos corresponderão àqueles 
previstos na Tabela 7, item IV, “b”, e na Tabela 3, item 
9, da Lei Complementar Estadual nº 4.847/93, acrescido 
do valor destinados aos respectivos fundos existentes,  
considerando-se os bens não pelo seu valor unitário, 
mas sim pela sua totalidade”;

CONSIDERANDO o disposto no art. 709 do mesmo 
Código de Normas, que dispõe: “Em havendo partilha, 
prevalecerá como base de cálculo dos emolumentos o 
maior valor entre aquele atribuído pelas partes e o venal, 
excluído o valor da meação dos cônjuges”;

COSIDERANDO, ainda, o que estabelecem os artigos 
1.142 e 1.142-A das mencionadas normas da CGJES:

Art. 1142. No registro de formal de partilha, carta 
de arrematação e carta de adjudicação, além dos 
dados obrigatórios, constará o juízo que emitiu o 
documento, o número e a natureza do processo, o 
nome do juiz e a data do trânsito em julgado.
Parágrafo único. Se no formal de partilha houver 
mais de um herdeiro para uma mesma matrícula 
imobiliária, em comunhão, os emolumentos 
corresponderão a somente um registro, pelo valor 
previsto na tabela respectiva.

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 para a mesma matrícula imobiliária, 
cobrando-se emolumentos e taxas como ato 
único, independentemente de requerimento da 
parte interessada neste sentido.
(Alterado pelo provimento CGJ n° 039/2013, 
publicado no Diário da Justiça de 16/05/2013).
Parágrafo único. Na hipótese fática prevista no 
caput, sem alteração na sistemática de cobrança 
de emolumentos e custas, é facultado ao oficial 
de registro imobiliário praticar único registro ou 
registros individuais dos direitos em comunhão.
(Incluído pelo provimento CGJ n° 039/2013, 
publicado no Diário da Justiça de 16/05/2013).

O SINOREG/ES resolve RECOMENDAR que:

(a) Para fins de cobrança de emolumentos 
na hipótese de lavratura de escritura pública de 
inventário com partilha de bens, a base de cálculo 
dos emolumentos será a totalidade dos bens cor-
respondentes ao ‘monte partível’ ou ‘herança’ – e 
não o valor individual de cada um, devendo ser 
excluído do cálculo o valor da meação do cônjuge 
supérstite;

(b) Para fins de cobrança de emolumentos 
de registro da escritura pública de inventário com 
partilha de bens, o cálculo dos emolumentos será 
o valor de um registro, de acordo com a respecti-
va tabela, para cada um dos bens imóveis corres-
pondentes ao ‘monte-mor’. Ainda que houver, em 
comunhão, mais de um herdeiro para uma mesma 
matrícula imobiliária, para efeito de cobrança de 
emolumentos será cobrado apenas um registro, 
facultado ao oficial praticar ato único ou regis-
tros individuais dos direitos em comunhão, hipó-
tese em que o primeiro registro utilizará a base 
de cálculo normal, pelo valor total do imóvel, e os 
demais atos complementares deve ser lançado o 
código de gratuidade EQLG25 (ato único para fins 
de emolumentos).

Parecer aprovado em Reunião de Diretoria do dia 18/07/2014.
O presente parecer não tem caráter vinculativo, servindo como ORIENTAÇÃO aos Notários e Registradores que, por força de 
lei, têm autonomia funcional para aplicar seu entendimento ao caso concreto de acordo com direito vigente.
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ELEIÇÃO

A nova diretoria, o Conselho Fiscal e o 
Conselho de Ética do Sinoreg-ES serão 
escolhidos em assembleia geral marcada 
para o próximo dia 29 de novembro. Ao todo 

serão eleitos 13 representantes para a diretoria e seis 
para cada conselho.

Para a diretoria serão escolhidos: presidente, vice-
presidente, 2° vice-presidente, 1° tesoureiro, 2° 
tesoureiro, além de diretor de Relações Institucionais, 
diretor de Registro de Imóveis, diretor de Protestos 
de Títulos, diretor de Tabelionato de Notas, diretor 
de Registro Civil das Pessoas Naturais e diretor de 
Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas 
Jurídicas.

Já os conselhos Fiscal e de Ética serão formados por 
três membros e três suplentes cada um.

Os escolhidos para os novos cargos serão empossados 
no dia 2 de janeiro de 2015 e vão atuar o biênio 

Sinoreg-ES elege nova 
diretoria dia 29 de novembro
Serão eleitos 13 representantes para a diretoria e seis para cada conselho do 
sindicato

2015/2016.

A diretoria poderá ser eleita por até dois mandatos 
consecutivos, ficando por até quatro anos no comando 
do Sinoreg-ES.

A assembleia geral vai acontecer na sede do sindicato, 
em Bento Ferreira, Vitória, e a primeira chamada para 
votação esta marcada para as 9h30min.

A votação acontecerá das 9h30min às 12h30min. 
Após a segunda chamada, marcada para as 10 horas, 
a eleição será realizada independente de quórum 
mínimo. 

Os associados poderão votar por correspondência, o 
que será considerado como voto presente.

Para participar da assembleia geral o associado deve 
estar com todas as obrigações em dia. 

Chapas podem se 
candidatar a partir de 
06 de outubro
O registro das chapas que vão disputar as eleições 
do Sinoreg-ES vai acontecer entre os dias 06 e 17 de 
outubro. Os interessados devem efetuar e validar suas 
candidaturas na sede do próprio sindicato.

Após uma reunião realizada no dia 18 de julho um edital 
com as regras esta sendo publicado pelo Sinoreg-ES 
nesta edição.

Um das regras do regulamento é que as chapas 
deverão ser completas, com candidatos para todos os 
cargos. Os candidatos e as propostas de cada chapa, 
além de quantas vão disputar as eleições, deverão ser 
apresentados em breve para os associados. 
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ELEIÇÃO

Resolução Nº 001/2014

Presidente
1° vice-presidente
2° vice-presidente
1° secretário
2° secretário
1° tesoureiro
2° tesoureiro
Diretor de Relações Institucionais
Diretor de Registro de Imóveis

Data: 29 de novembro (sábado)
Horário: das 09h30 às 12h30
Local: sede do Sinoreg-ES, na Av. Carlos 
Moreira Lima, 81, Bento Ferreira, Vitória

Quem pode participar: associados com todas 
as obrigações em dia
Registro das chapas: de 6 a 17 de outubro.

Diretor de Protesto de Títulos
Diretor de Registro de Títulos e Documentos e 
Civis das Pessoas Jurídicas
Diretor de Tabelionato de Notas 
Diretor de Registro Civil das Pessoas Naturais
3 membros efetivos do Conselho Fiscal 
3 membros suplentes do Conselho Fiscal
3 membros efetivos do Conselho de Ética
3 membros suplentes do Conselho de Ética

Cargos em votação

Assembleia geral do Sinoreg-ES

Fernando Brandão Coelho Vieira, Presidente 
do SINOREG-ES, no uso de suas atribuições 
legais, após aprovação da Diretoria Executiva em 
18/07/2014, torna público as INSTRUÇÕES DAS 
ELEIÇÕES para o biênio 2015/2016. 

A presente instrução pretende auxiliar e normatizar 
a matéria eleitoral no âmbito do SINOREG-ES e 
contribuir para a plena efi cácia das normas que 
regem o pleito, resultando em eleições legítimas. 
O processo eleitoral comporta todas as fases 
das eleições, desde a organização inicial até a 
proclamação dos eleitos.

O processo eleitoral tem seu início fi xado no art. 40 e 
seguintes do Estatuto Social, contendo disposições 
destinadas a assegurar a legitimidade, a igualdade 
e a normalidade das eleições no SINOREG-ES, 
objetivando a realização de eleições transparentes 
e igualitárias.

Assim exposto, a Diretoria do SINOREG-ES, no 
cumprimento do Estatuto Social, RESOLVE:

Art. 1º - Ficam aprovadas as “Instruções – Eleições 
2014”, para composição da Diretoria biênio 
2015/2016, nos termos do regulamento na reunião 
de 18/07/2014.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir desta 
data. 

Vitória-ES, 25 de julho de 2012. 

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente
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ELEIÇÃO

INSTRUÇÕES DAS ELEIÇÕES 2014 

Conforme determinações estatutárias: 
REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES DO SINOREG-ES 

BIÊNIO 2015/2016

01 - Podem votar todos associados que comprovem ter 
pagado a mensalidade correspondente ao mês anterior 
à data da eleição, cujo vencimento ocorre sempre no dia 
10 (dez) do mês seguinte. (Art. 6º)

02 - O associado que interrompeu o pagamento de 
suas mensalidades só poderá votar após estar em 
dia e ter comprovado o pagamento das mensalidades 
interrompidas, vedado o pagamento no dia das eleições, 
disponibilizando no site até o dia 10/11/2014 os sócios 
em condições de voto, e atualizando periodicamente as 
informações. (Art.7º)

03 - Para concorrer a cargos da Diretoria Executiva e 
Conselhos o sócio deverá comprovar ter mais de 12 
(doze) meses de contribuições ininterruptas (§ 1º art. 9º).

04 - Para ser votado para o Cargo de Presidente, o 
associado candidato deverá comprovar o prazo de 24 
(vinte quatro) meses de associação ao SINOREG-ES e 
ser, obrigatoriamente, registrador civil, bem como estar 
em dia com as contribuições mensais e sindicais.

05 - Na ausência do titular, com sua expressa autorização, 
poderá o substituto legal (comprovado), representá-lo na 
Assembleia Geral não podendo, porém, ser votado (§ 3º 
art. 9º).

06 - A eleição será realizada no dia 29/11/2014, com início 
às 09h30min horas e término às 12h30min, podendo 
votar os sócios ainda presentes no recinto, em condição 
de voto (Art. 18º, alínea “a”, II).

07 - O Presidente designará 2 (dois) coordenadores 
para juntamente com ele e o secretário(a) designado(a) 
aprovarem e assinarem a Ata da Assembleia Geral, 
desde que não concorrentes a cargos (§3º art. 18º).

08 - É admitido o voto por correspondência, desde que 
cumpridos os seguintes critérios: (Art. 43º)

I - A Diretoria Executiva enviará aos associados com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias as cédulas 
das chapas registradas (rubricadas pelo Presidente), 
acompanhada de envelope contendo as expressões: 

ELEIÇÃO PARA O BIÊNIO 2015/2016.

II - A cédula de preferência do associado (com um X no 
quadro onde consta o nome do 

Presidente), será colocada no envelope que deverá ser 
lacrado, com sua rubrica (diferente de sinal público), 
que sem qualquer identificação será colocada em outro 
envelope e encaminhada ao SINOREG-ES.

III - O associado assinará e reconhecerá firma 
no documento que será enviado pelo sindicato (o 
reconhecimento de firma poderá ser feito na própria 
serventia, desde que feito pelo preposto).

IV - A cédula deverá chegar ao SINOREG-ES pelo 
menos até às 17h00min do dia anterior à eleição, ou seja, 
28/11/2014, cujo envelope sem abertura será colocado 
na urna com a fiscalização das chapas concorrentes 
(caso exista alguém presente no momento da chegada).

09 - Qualquer recurso sobre a eleição deverá ser feito 
por escrito perante a mesa diretora, em seguida à 
proclamação do resultado, sendo incontinentemente 
apreciado pela Assembleia (Art. 46).

10 - Havendo mais de uma chapa concorrente, cada 
chapa poderá indicar um fiscal para acompanhar os 
trabalhos, não lhe cabendo sem motivo justo, interferir 
no andamento dos trabalhos (Art. 47º).

11 - O documento de registro das chapas conterá nome, 
nº do CPF e Cédula de Identidade de todos os seus 
componentes. (Art. 52º)

11.1- As chapas deverão ser completas, contendo 
preenchimento de todos os cargos diretivos, devendo 
constar a assinatura de todos os componentes, podendo 
ser aceita a declaração por escrito concordando com a 
inclusão do seu nome na chapa concorrente.

11.2- Não serão registradas, mesmo que provisoriamente, 
chapas incompletas.

12 - As cédulas eleitorais serão únicas e conterão todas 
as chapas concorrentes (Art.53º).

13 - Será de 03 (três) dias úteis o prazo para impugnação 
das chapas ou da candidatura de qualquer de seus 
componentes, contados da data de encerramento do 
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registro, ou seja, até às 17h do dia 22/10/2014 (quarta-
feira)(Art. 54º).

14 - O registro das chapas será do dia 06/10/2012 
(segunda-feira) ao dia 17/10/2012 (sexta-feira), até às 
17h00min, por meio de protocolo com contra recibo 
expedido por funcionário do sindicato, sob a coordenação 
da funcionária Priscilla Avelar Bitarães da Motta, para 
cumprimento do estabelecido no item I, do art. 43º.

15 - Serão considerados eleitos todos os membros 
componentes da chapa cujo candidato a Presidente 
obtenha a maioria de votos dos associados presentes e 
votos recebidos através dos correios.

16 - Nenhum associado poderá participar de mais de 
uma das chapas concorrentes.

17 - No dia do encerramento de registro das chapas, 
dia 17/10/2014, poderão estar presentes seus membros 
para, após o registro, assinarem o termo de encerramento 
do prazo.

18 - O Edital de convocação deverá ser publicado no 
Diário Oficial e jornal de grande circulação até o dia 
03/10/2014.

19 - No dia da eleição, antes de ingressar no local de 
votação, o associado terá que comparecer à secretaria 
para receber sua senha e comprovar estar quite com a 
sua condição de voto.

20 - A votação será iniciada com a abertura da urna e 
verificação das correspondências recebidas, conferindo 
se o votante é associado em condição de voto, retornando 

à urna o envelope lacrado, iniciando-se a votação com o 
numero de sócios presentes, conforme ordem numérica 
de suas senhas.

21 - Ainda que conste apenas 1 (uma) chapa registrada, 
inicialmente serão contados os votos recebidos pelos 
correios e colocados na urna, procedendo-se em seguida 
a votação com os sócios presentes.

22 - O associado, após assinar a folha de votação, 
receberá a cédula única devidamente rubricada pelo 
Presidente, dirigindo-se a local indevassável e colocando 
na urna a cédula votada.

23 - Ao votar, o associado colocará um “X” no quadro 
onde conste o nome do candidato a presidente de 
sua preferência, sendo os demais integrantes da 
chapa considerados automaticamente votados. Não 
serão computados os votos em brancos, anulados e 
identificados.

24 - A revista do SINOREG-ES terá que ser encaminhada 
aos correios até o dia 10/10/2014, contendo o presente 
regulamento da eleição.

25 - A correspondência para os associados deverá ser 
encaminhada aos correios até o dia 29/10/2014 em 
cumprimento ao artigo 43º do Estatuto.

Vitória, 25 julho de 2014

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente do SINOREG-ES

ELEIÇÃO

No dia 13/12/2014 o SINOREG promoverá um almoço de confraternização entre seus 
associados no restaurante Porcão, no Shopping Boulevard em Vila Velha.

INÍCIO: às 13 horas

PARTICIPANTE: Associado e um acompanhante 

Nº TOTAL DE VAGAS: 100 (cem)

INSCRIÇÕES: os inscritos deverão enviar nome completo, cartório pelo qual respon-
de, telefone e nome do acompanhante, para o email elaine@sinoreg-es.org.br

"O CONSUMO DE QUALQUER BEBIDA FICARÁ POR CONTA DE CADA PARTICIPANTE"

ALMOÇO DE CONFRATERNIzAÇÃO - RESTAURANTE PORCÃO
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

ARTIGO

Cada vez mais comum em nosso dia a dia, o 
instituto da união estável é uma construção 
social a qual foi gradativamente incorporada 
ao ordenamento jurídico e somente 

reconhecida como entidade familiar legítima com o 
passar do tempo. E foi com a Constituição Federal de 
1988 que se tornou um instituto jurídico respeitado e, 
desde então, equiparado ao casamento.

A aceitabilidade social do instituto o fez forte sufi ciente 
para provocar movimentações legislativas no sentido de 
aprimorá-lo e integrá-lo de vez ao ordenamento jurídico 
pátrio, inserto assim nas disposições do novel Código 
Civil, o qual dispõe sobre suas regras gerais. No entanto, 
o dinamismo jurídico-social fez com regras gerais fossem 
insufi cientes para normatizar todas as suas ramifi cações, 
motivo pelo qual, no dia 07 de julho de 2014 o Conselho 
Nacional de Justiça editou o Provimento 37/2014 
regulamentando pormenorizadamente seu ingresso no 
Registro Civil das Pessoas Naturais, em seu Livro “E”.

O instituto da união estável é conceituado como uma 
“união de convivência contínua, pública e duradoura com 
intenção de constituir família”. É, portanto, uma situação 
de fato e independe de formalidade para o início de 
sua vigência, isto signifi ca que tanto a escritura pública 
quanto a sentença que a formalizarem terão natureza 
meramente declaratória, ou seja, declara uma situação 
de fato já existente.

Como já salientado em linhas anteriores, a união estável 
está disciplinada no Código Civil brasileiro1 nos artigos 
1.723 a 1.727. Uma vez existente a situação fática 
necessária à confi guração do instituto, ela poderá ser 
formalizada por meio de escritura pública declaratória ou 
mesmo sentença judicial de igual natureza. Em ambos os 
casos, e aqui reside a inovação do Provimento, poderá 
ser levada a registro no Livro “E” pelo Ofi cial do Registro 
Civil das Pessoas Naturais da Sede, ou, onde houver, no 
1º Subdistrito da Comarca em que os companheiros têm 

1 A sucessão durante a união estável está disciplinada no artigo 1.790, 
do Código Civil.

DO REGISTRO DA UNIÃO ESTÁVEL NO LIVRO E
-Provimento 37, do Conselho Nacional De Justiça -

ou tiveram seu último domicílio.

Cabe observar que o registro no Livro E poderá ser tanto 
da sentença quanto da escritura pública declaratória da 
união, seja de reconhecimento ou dissolução, de modo 
que não será exigível o prévio registro do reconhecimento 
da união estável para que seja registrada a sua 
dissolução, devendo, nestes casos, constar do registro 
somente a data da escritura pública de dissolução.

Levada a escritura pública ou a sentença declaratória a 
registro, o ato deverá, necessariamente, conter:

• a data do registro;

• o prenome e o sobrenome, a data de nascimento, 
a profi ssão, a indicação da numeração da Cédula 
de Identidade, o domicílio e residência de cada 
companheiro e o CPF, se houver;

• prenomes e sobrenomes dos pais;

• data do trânsito em julgado da sentença ou do 
acórdão, número do processo, Juízo e nome do Juiz 
que a proferiu ou do desembargador que o relatou, 
quando o caso;

• data da escritura pública, mencionando-se no último 
caso, o livro, a página e o Tabelionato onde foi 
lavrado o ato;

• regime de bens dos companheiros, ou consignação 
de que não especifi cado na respectiva escritura 
pública ou sentença declaratória.

Recebidos os documentos necessários para o registro, 
deverá o Ofi cial arquivá-los em meio físico ou digital, com 
observância dos padrões básicos de segurança. Não 
obstante, deverá também fazer menção do arquivamento 
à margem do respectivo assento, de modo a permitir sua 
fácil e rápida localização.

Ato contínuo à lavratura do assento o Ofi cial do Registro 
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ARTIGO

Civil deverá proceder às comunicações do ato de 
maneira muito similar ao que ocorre com os casamentos, 
anotando-se o registro da união estável nos atos 
anteriores com remissões recíprocas ou comunicando 
ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais em 
que estiverem os registros primitivos dos companheiros. 
Tais comunicações poderão ser feitas eletronicamente 
via Central Integrada do Registro Civil (CRC), com o 
respectivo arquivamento do seu comprovante.

As alterações de fato ou de direito ocorridas na união 
estável ou na vida dos companheiros também deverão 
constar do registro por meio de averbação à margem 
do termo. Assim, deverá o oficial averbar no registro da 
união o óbito, o casamento, a constituição de nova união 
estável e a interdição dos companheiros, fazendo constar 
tal conteúdo em todas as certidões que expedidas.

Não poderão, no entanto, ser registradas no Livro “E” 
a união estável de pessoas ainda casadas, mesmo que 
separadas de fato, salvo se separadas judicialmente ou 
extrajudicialmente ou se o título levado a registro seja 
decorrente de sentença judicial de reconhecimento da 
união, transitada em julgado. Essa medida visa delimitar 
a atuação do Notário, uma vez que para lavrar a escritura 
pública de reconhecimento da união estável de pessoas 
separadas de fato exigiria dilação probatória para sua 
comprovação no corpo do ato, o que não é o caso.

Entretanto, a impossibilidade do registro de escritura 
pública de pessoas casadas (mas separada de fato) 
não significa a não existência da união estável, mas sim 
uma medida assecuratória de que lançou mão o CNJ 
ao editar o Provimento com o fim de não permitir que 
pessoas casadas de fato promovam registro de uma 
união estável não existente com terceira pessoa, alheia 
a seu casamento, visando beneficiar de algum modo a(o) 
pseuda(o) companheira(o) que, na verdade, trata-se de 
relação de concubinato.

Salienta-se que todas as certidões expedidas deverão 
constar a advertência expressa de que “esse registro 
não produz os efeitos da conversão da união estável em 
casamento”. Tudo com o fim de evitar maiores confusões 
entre os dois institutos que, apesar de assemelhados, 
possuem substanciais diferenças.

O registro da união estável decorrente de escritura 
pública de reconhecimento ou extinção produzirá efeitos 
patrimoniais entre os companheiros, não prejudicando 

terceiros que não tiverem participado da escritura 
pública, ou seja, produzem efeitos inter partes. Salienta-
se também que o registro da sentença declaratória da 
união ou de sua dissolução obedece aos efeitos da coisa 
julgada disposta no artigo 472, do Código de Processo 
Civil, vejamos:

Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes 
entre as quais é dada, não beneficiando, nem 
prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao 
estado de pessoa, se houverem sido citados no 
processo, em litisconsórcio necessário, todos os 
interessados, a sentença produz coisa julgada em 
relação a terceiros.

O dispositivo em comento diz respeito à limitação 
subjetiva, dos efeitos da coisa julgada, dispondo quem 
serão os sujeitos que sofrerão suas consequências. 
Isto porque a sistemática do Código de Processo 
Civil brasileiro não se compadece com a extensão da 
coisa julgada a terceiros, que não podem suportar as 
consequências prejudiciais ou mesmo benéficas da 
sentença2, pelo simples fato de não terem participado 
do processo.

Portanto, a inovação no âmbito registral que permitiu a o 
registro da união estável no Livro “E” do Registro Civil das 
Pessoas Naturais do domicílio dos conviventes mostra 
claramente a força do instituto dentro da sociedade, e a 
ciência jurídica, dinâmica por natureza, deve normatizar 
e regulamentar nossos avanços sociais.

TABELA ESQUEMATIZADA
Natureza do ato Registro

Serão averbados à 
margem do termo

Óbito
Casamento
Nova união estável
Interdição

Livro para registro Livro E
Competência territorial Comarca em os 

companheiros têm ou 
tiveram seu último domicílio.

Efeitos do registro Inter partes
Comunicação do ato Manual ou por meio 

eletrônico (CRC)

2 STJ - Recurso Especial Resp 206946 Pr 1999/0020643-6 (STJ) 
(adaptado)

Setembro_outubro_2014.indd   18 15/10/2014   09:57:42



19

CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

O CNJ publicou o Provimento n° 39/2014, de 25 de ju-
lho de 2014, que cria a Central Nacional de Indisponibi-
lidade de Bens (CNIB). O ato normativo dispõe sobre a 
instituição e o funcionamento da CNIB, que se destina 
a recepcionar comunicações de bens imóveis não indi-
vidualizados.

O Provimento atende o Acordo de Cooperação Técnica 
nº 84/2010, firmado em junho de 2010, entre o Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), a Associação de Regis-
tradores Imobiliários de São Paulo – ARISP e o Instituto 
de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), que resultou no 
desenvolvimento da Central Nacional de Indisponibili-
dade de Bens. O sistema será alimentado pelo Poder 
Judiciário, Autoridades Administrativas e Registradores 
de Imóveis.

O objetivo da CNIB é proporcionar maior celeridade nas 
comunicações das indisponibilidades de bens imóveis. 
De acordo com o Provimento nº 39 a implantação do 
sistema garantirá maior eficácia nas decisões, em be-
nefício de segurança jurídica. Além de contribuir para a 
economia orçamentária, eficiência, segurança e desbu-
rocratização.

A ARISP é a responsável por hospedar o sistema em 
seus servidores exclusivos e disponibilizá-lo. A Central, 
desenvolvida em cooperação com o IRIB, funciona sob 
o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, de res-
ponsabilidade da associação, sob contínuo acompa-
nhamento, controle e fiscalização da Corregedoria Na-
cional de Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça 
e das Corregedorias Permanentes.

Como funciona?

O Poder Judiciário e as Autoridades Administrativas in-
serem a ordem de indisponibilidade e o sistema comu-
nica aos Registradores de Imóveis.

O Cartório de Registro de Imóveis efetua o registro 
da indisponibilidade no livro n°5 ou em banco de 
dados pelo número do CPF (Cadastro de Pessoas 
Físicas) ou do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica) e informa na CNIB eventual matrícula en-
contrada para possibilitar o conhecimento pelos ór-
gãos que incluíram a indisponibilidade.

Os Tabeliães de Notas estão obrigados a se cadas-
trarem na CNIB até o final do mês de outubro de 
2014 e antes de lavrarem as escrituras relativas a 

Provimento do CNJ cria a Central Nacional de 
Indisponibilidade de Bens

imóveis devem realizar consultas na Central Nacio-
nal de Indisponibilidade de Bens, de todas as partes 
envolvidas na transação e observar os artigos 7, 14 
e 23, nos seguintes termos:

Art. 7º. A consulta ao banco de dados da Central 
Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB será 
obrigatória para todos os notários e registradores 
do país, no desempenho regular de suas atividades 
e para a prática dos atos de ofício, nos termos da 
Lei e das normas específicas.

Art. 14. Os registradores de imóveis e tabeliães 
de notas, antes da prática de qualquer ato nota-
rial ou registral que tenha por objeto bens imó-
veis ou direitos a eles relativos, exceto lavratura 
de testamento, deverão promover prévia con-
sulta à base de dados da Central Nacional de In-
disponibilidade de Bens – CNIB, consignando no 
ato notarial o resultado da pesquisa e o respectivo 
código gerado (hash), dispensado o arquivamento 
do resultado da pesquisa em meio físico ou digital.

§ 1º. A existência de comunicação de indispo-
nibilidade não impede a lavratura de escritura 
pública representativa de negócio jurídico ten-
do por objeto a propriedade ou outro direito real 
sobre imóvel de que seja titular a pessoa atin-
gida pela restrição, nessa incluída a escritura pú-
blica de procuração, devendo constar na escritura 
pública, porém, que as partes do negócio jurídico 
foram expressamente comunicadas da existência 
da ordem de indisponibilidade que poderá ter como 
consequência a impossibilidade de registro do di-
reito no Registro de Imóveis, enquanto vigente a 
restrição.

Art. 23. Fica estabelecido o prazo de noventa dias 
para cadastramentos dos administradores másters 
dos Tribunais e das Corregedorias Gerais e Regio-
nais e para cadastramentos dos tabeliães de notas 
e oficiais de registro.

Para acessar o sistema, os usuários deverão portar um 
certificado digital padrão ICP-Brasil, tipo A3 e acessar 
o site: 

http://www.indisponibilidade.org.br

Confira a íntegra do Provimento n° 39/2014 no site do 
Sinoreg-ES.

Setembro_outubro_2014.indd   19 15/10/2014   09:57:42



20

Setembro_outubro_2014.indd   20 15/10/2014   09:57:45


