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sistema notarial capixaba teve grandes ganhos com a mudança de uma visão pessoal e 
particular para uma visão institucional e coletiva. A união e o diálogo entre as Institui-
ções: Anoreg, Sinoreg, Instituto de Protestos, Colégio Notarial, Corregedoria Geral de 

Justiça, Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública e 
Procuradorias, têm sido o ponto de partida para o início de qualquer tipo de projeto, ofício ou 
ideia, com o fim de melhorar o sistema notarial e registral cada vez mais em benefício do cidadão. 

Essa conjugação de esforços em prol do coletivo e do bem da sociedade como um todo tem sido 
o diferencial do trabalho realizado no Estado do Espírito Santo. Juntos poderemos fazer muito 
mais. Os projetos são muitos e abrangem todas as atribuições notariais e registrais. No mês de 
abril, por exemplo, a Diretoria do Sinoreg aprovou a adesão ao projeto piloto de integração dos 
Cartórios de Pessoas Jurídicas com a Receita Federal e outros órgãos públicos, o que facilitará 
muito a vida do cidadão. 

Pelo Colégio Notarial - Seção Espírito Santo, temos procurado implementar um planejamento 
estratégico de gestão, com organização das ideias, estipulação de metas, prazos e caminhos a per-
correr em busca de cada objetivo, com a participação de toda a Diretoria. 

Os projetos prioritários são: 1) firmar convênios com os bancos, para que os contratos parti-
culares de crédito imobiliário sejam todos lavrados por escrituras públicas; 2) que os Cartórios 
possam proceder à transferência de veículos automotores (CRVA), com a assinatura de convênio 
com o Detran; 3) implementar o projeto de financiamento e parcelamento de escrituras e atos 
notariais por cartão de crédito; 4) elaboração de minutas de procurações, escrituras e outros atos 
notariais, que serão disponibilizadas aos notários; 5) implementação em pelo menos uma facul-
dade, da disciplina optativa de direito notarial e registral; 6) elaboração de estudos para projetos 
de leis favoráveis à classe notarial; 7) realização de um Simpósio Notarial e Registral em parceria 
com as Instituições de classe, com a gravação de DVD a ser distribuído a todos os interessados; 
8) realização de cursos práticos aos Cartorários do interior do Estado em parceria com o Sinoreg 
Itinerante e a Escola Notarial do Espírito Santo (Enores); 9) realização de cursos práticos em Fa-
culdades de Direito;10) elaboração de cartilhas e folders didáticos de orientação aos usuários dos 
serviços notariais e cidadãos em geral; 11) ações para orientar e auxiliar os Tabeliães de Notas no 
cumprimento dos prazos relativos à Censec; 12) obter autorização para que os Cartórios possam, 
facultativamente, atuar na forma de mediação e arbitragem; 13) orientação e criação de minuta 
sobre o procedimento do usucapião extrajudicial, criado pelo novo Código de Processo Civil, 
além de muitos outros.

Diante de tantas demandas e dos grandes desafios, os Cartórios vêm desempenhando um papel 
cada vez mais fundamental no desenvolvimento da cidadania e economia do País, porque tudo 
se inicia com a certidão de nascimento, depois o casamento, um reconhecimento de firma em 
um documento de veículo, escritura de compra e venda de um imóvel e seu registro imobiliário, 
testamento, certidão de óbito e outros inúmeros atos importantíssimos para a vida de uma pessoa. 

Nesse processo de desjudicialização de algumas demandas, os Cartórios passam a exercer um 
papel de pacificação social de grande relevância, pois é um sistema extremamente eficaz contra 
sonegações fiscais, fraudes documentais e litígios, o que traz uma segurança jurídica e estabilida-
de nas negociações, isso sem contar que, segundo várias pesquisas, a população confia muito na 
instituição Cartório e nos atos ali praticados. 

Atentos a todo esse cenário, os Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo estão de 
parabéns, porque é perceptível o grande esforço da classe em prestar o melhor serviço ao cida-
dão capixaba, com a capacitação dos titulares, substitutos e escreventes, com investimentos na 
estrutura física e tecnológica das serventias, automatização dos procedimentos, digitalização do 
acervo, realização do backup dos dados e a busca do conhecimento teórico e prático da atividade, 
com a participação nos cursos realizados pela Escola Notarial e Registral e nas palestras realiza-
das no interior do Estado através do Projeto “Sinoreg Itinerante”, sem contar que muitos partici-
parão também do XX Congresso Notarial Brasileiro, que ocorrerá entre os dias 30/09/2015 a 
03/10/2015, na cidade do Rio de Janeiro.

Por fim, felicito os idealizadores desse novo formato da Revista de Direito Notarial e Registral 
pela qualidade no seu conteúdo, o que reflete todo esse crescimento e união da classe e desejo a 
todos uma boa leitura!

EDITORIAL

Chegou um novo tempo: 
de união e fortalecimento das 
Instituições notariais e registrais

O

Rodrigo Reis Cyrino é 
presidente do Colégio 
Notarial-ES e 2º Vice-
Presidente do Sinoreg-ES

“Nesse processo de 
desjudicialização de algumas 
demandas, os Cartórios 
passam a exercer um papel de 
pacificação social de grande 
relevância, pois é um sistema 
extremamente eficaz contra 
sonegações fiscais, fraudes 
documentais e litígios”
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nstituída há pouco menos de dois anos pelo 
Provimento nº 41 da Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado do Espírito Santo 

(CGJ-ES), a Central de Informações do Regis-
tro Civil, ampliada à CRC Nacional por força 
do Provimento nº 38 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) já pode ser considerada uma das 
mais robustas bases de dados da nação. 

Vinculadas aos Estados de São Paulo, Santa 
Catarina, Acre, Mato Grosso do Sul, Goiás e 
agora Pernambuco, a CRC Nacional alcançou 
no mês de março deste ano a expressiva mar-
ca de 50 milhões de registros de nascimentos, 
casamentos e óbitos em sua base de dados, 
também compostas por atos de união estável, 
transcrições, emancipações, interdições e au-
sências.

No Espírito Santo, os números mostram 
forte vertente de alta, totalizando mais de 2,5 
milhões de atos em pouco menos de dois anos 
de funcionamento. No ano de 2014, único 

completo na base de dados da CRC (uma vez 
que o Provimento entrou em vigor em junho 
de 2013) foram 1,5 milhões de registros capi-
xabas. No primeiro trimestre de 2015 já foram 
enviados à CRC Nacional 362.231 atos regis-
trais do Estado do Espírito Santo.

“Trabalhamos neste projeto pensando na 
eficiência e na qualidade dos serviços dos car-
tórios do Espírito Santo, além da integração 
das informações para melhorar a eficiência 
e a qualidade dos serviços para a população 
integrando as informações dos cartórios em 
uma só plataforma”, disse Fernando Brandão 
Coelho, presidente do Sinoreg-ES.

Certidões eletrôniCas – Novidade cres-
cente após a implantação da CRC no Estado 
do Espírito Santo, a transmissão eletrônica 
de certidões entre os cartórios capixabas vem 
crescendo anualmente. Enquanto em 2013 fo-
ram transmitidas 557 certidões entre as uni-

dades registrais, o número saltou para 5.458 
em 2014, demonstrando o aprimoramento 
das unidades registrais capixabas no manu-
seio da ferramenta eletrônica. Nos três pri-
meiros meses de 2015, já são 1.429 certidões 
transmitidas entre os cartórios beneficiando o 
cidadão, que não precisa mais se deslocar ao 
cartório de origem do registro para fazer o pe-
dido de uma segunda via. Do Espírito Santo já 
foram transmitidas certidões para os Estados 
do Mato Grosso do Sul, Goiás, Acre, São Paulo 
e Santa Catarina.

“A Central de Informações do Registro Civil  
beneficia a sociedade, através do cidadão, que 
pode solicitar uma certidão eletrônica ou re-
gistrar seu filho diretamente na maternidade. 
E a beneficia também quando franqueia aces-
so ao banco de dados pelos órgãos públicos”, 
explica Aldary Nunes Júnior, juiz auxiliar da 
CGJ-ES na época da edição do Provimento nº 
41/2013.

CRC Capixaba atinge a marca 
de 2,5 milhões de registros
Editado pelo Provimento nº 41/2013, Central de Informações 
do Registro Civil cresce exponencialmente no Espírito Santo

I

2013

2014

2015

Evolução de registros civis 
capixabas na CRC Nacional

690.604 registros

1.536.222 registros

362.231 (até março)

2013

2014

2015

Evolução de transmissão de 
certidões eletrônicas no ES

557 certidões

5458 certidões

1429 certidões

5.458 certidões 
transmitidas entre 

cartórios capixabas 
em 2014

2.590.057 registros 
compõe a base de 

dados do ES na CRC 
Nacional desde 2013
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m uma iniciativa inédita no País os Car-
tórios de Registro Civil brasileiros lan-
çaram no dia 20 de maio a primeira pla-

taforma online para busca e localização de óbi-
tos de pessoas registradas como desconhecidas. 
A iniciativa reúne a base de dados de óbitos de 
nove Estados brasileiros, composta por quase 
10 milhões de registros, sendo 53 mil deles de 
pessoas cujos registros de óbitos foram feitos 
como desconhecidos em razão da ausência de 
identificação no momento do falecimento.

 A “Central Nacional de Óbitos de Pessoas 
Não Identificadas” integra a Central de Infor-
mações do Registro Civil (CRC Nacional), 
atendendo à Recomendação nº 19 de 2015 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e tem o 
objetivo de auxiliar parentes de pessoas desa-
parecidas em todo o País assim como possibi-
litar aos órgãos públicos e ao Poder Judiciário 
a busca e conferência gratuita de registros de 
óbitos para o encerramento de processos admi-
nistrativos ou judiciais.

 Composta pelas informações de óbitos dos 
Estados de São Paulo, Espírito Santo, Santa 
Catarina, Distrito Federal, Acre, Amapá, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Pernambuco, a base de 
dados da Central varia de acordo com as deter-
minações estaduais de prazo de cada Correge-
doria, sendo que a base de registros do Estado 

de São Paulo data de 1976, conforme regra-
mento estipulado pelo Provimento nº 19/2012 
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
São Paulo.

 Para o vice-presidente da Arpen-SP, Luis 
Carlos Vendramin Júnior, o serviço passa a ser 
uma referência para a sociedade. “Trata-se de 
uma prestação de serviço vital para a sociedade 
brasileira para auxiliar famílias que há anos en-
frentam o desafio de ter perdido entes queridos 
sem qualquer tipo de informação, assim como 
a diversos órgãos públicos”, disse.

 Ao ser consultado o Banco de Dados dis-
ponibilizará informações para identificação 
da pessoa falecida, tais como: a idade presu-

Espírito Santo integra a 
Central Nacional de Óbito 
de Pessoas não Identificadas
Iniciativa permite a busca e a localização de informações de registros de óbitos 
dos cartórios de nove Estados brasileiros em plataforma online e gratuita

mida, o sexo, a cor da pele, os sinais aparen-
tes e a data do óbito. A Central Nacional de 
óbitos de Pessoas Não Identificadas pode ser 
acessada através do site www.registrocivil.
org.br no menu Superior – Serviços – Buscar 
Óbitos de Desconhecidos -, sendo possível 
realizar buscas por Estado, Cidade, Sexo, Cor 
da Pele e Idade Aproximada. Também é pos-
sível acessá-la diretamente pelo endereço: 
www.registrocivil.org.br/desconhecido

informações
Desde o dia 16 de maio a CRC Nacional dis-

ponibilizou aos cartórios cadastrados na Central 
Nacional de Informações do Registro Civil um 
novo campo de informações para óbitos de des-
conhecidos, incluindo sexo, cor de pele, idade e 
observações. Serão ainda incluídos mais infor-
mações como, número do livro, página e termos, 
para facilitar a localização do registro.

Central 
Nacional de 

Óbito de 
Pessoas não 
Identificadas

“Trata-se de uma prestação de 
serviço vital para a sociedade 
brasileira para auxiliar famílias 
que há anos enfrentam o 
desafio de ter perdido entes 
queridos sem qualquer tipo 
de informação, assim como a 
diversos órgãos públicos”

luis Carlos Vendramin Júnior, 
presidente da arpen-sP

E
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Nova edição de curso da Enores 
lota auditório do Sinoreg-ES
Palestra do presidente da Anoreg-ES, Helvécio Duia Castello, 
sobre concentração dos atos na matrícula despertou grande interesse

Escola Notarial e Registral do Espíri-
to Santo (Enores), em parceria com 
a Associação dos Notários e Regis-

tradores do Estado do Espírito Santo (Anore-
g-ES), com o Sindicato dos Notários e Regis-
tradores do Estado do Espírito Santo (Sinore-
g-ES) e com o Colégio Notarial-ES, realizou 
no dia 16 de maio, na sede do Sinoreg-ES, o 
curso “Reflexos Práticos para os Notários e 
Registradores da Lei nº 13.097/2015 – A Con-
centração dos Atos na Matrícula”, com o pa-
lestrante Helvécio Duia Castello. As inscrições 
foram esgotadas com mais de duas semanas e 
o auditório ficou lotado.

O palestrante possui currículo extenso e é 
registrador de Imóveis da 2ª Zona de Vitória 
(ES), presidente da Anoreg-ES e diretor de 
Relações Institucionais do Sinoreg-ES, sendo 
ainda ex-presidente do Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil (Irib). Em sua palestra 
foram abordados aspectos teóricos e práticos 
da nova lei que trouxe a concentração dos atos 
na matrícula e num segundo momento foi 
dada a oportunidade para perguntas e dúvi-

das dos participantes. Dr. Helvécio destacou 
pontos importantes sobre a matrícula, o regis-
tro eletrônico, discussões sobre as averbações, 
dentre outros.  

O Curso mais uma vez atendeu as expec-
tativas dos participantes. Renata Gratz Lyrio 
de Aquino do Cartório do 1º Ofício de Água 
Doce do Norte citou que “O curso está bem 
esclarecedor, o palestrante Dr. Helvécio fala 
muito bem”. Cintia Petronetto, tabeliã e oficial 
do Cartório de Registro Civil e Notas da Sede 
de Afonso Claudio, disse: “Estou gostando, 
acho bom que tenha mais vezes sobre o tema. 
São muitas as novidades e o povo do interior 
fica muito afastado. O contato durante o curso 
é muito bom”. Para Marco Antônio Severnini, 
servidor da Corregedoria Geral da Justiça “o 
curso está muito bom e o assunto é bem atual 
sobre essa lei. Quero estar sempre me atuali-

Colaborou Elaine Viana

PartiCiPantes lotaram o auditório Hugo ronconi

PartiCiPantes lotaram o auditório Hugo ronconi

A
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PartiCiPantes do Curso da enores de 2015 – “Reflexos práticos para os notários 
e registradores da lei nº 13.097/2015 – a concentração dos atos na matrícula”

Curso: A Responsabilidade Civil dos Notários e 
Registradores: Aspectos Teóricos e Práticos
Palestrante: Rodrigo Grobério Borba
Advogado do Sinoreg-ES Especialista em Direito 
Processual e Direito Civil Especialista em Direito 
Notarial e Registral
Data:  Curso adiado. Oportunamente será 
divulgada nova data e horário
Local: Auditório do Sinoreg-ES – Vitória (ES)
Inscrições: 18/05/2015 a 25/06/2015 pelo 
e-mail: elaine@sinoreg-es.org.br (80 vagas)

Curso: O Registro Civil e as Novas Tecnologias
Palestrante: Fernando Brandão Coelho Vieira
Registrador Civil da Cidade de Cachoeiro do 
Itapemirim e presidente do Sinoreg-ES
Data: 25/07/2015  (sábado)
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório do Sinoreg-ES – Vitória (ES)
Inscrições: 29/05/2015 a 23/07/2015 pelo 
e-mail: elaine@sinoreg-es.org.br (80 vagas)

Curso: Aspectos Práticos das Escrituras
Palestrantes: 
Rodrigo Reis Cyrino
Tabelião de Notas do Cartório do 2º Ofício - 
Tabelionato de Linhares – ES, Presidente do 
Colégio Notarial do Brasil - Seção Espírito Santo 
Vice-presidente regional do Sudeste da Diretoria 
do Colégio Notarial Federal - Conselho Federal 
Diretor do Tabelionato de Notas do Sinoreg-
ES - Mestre em Direito Estado e Cidadania Pós 
Graduado em Direito Privado e Direito Processual 
Civil Palestrante em Direito Notarial e Registral
Bruno Bittencourt Bittencourt
Advogado militante Assessor da Presidência 
(corpo jurídico) do Sinoreg-ES. Já exerceu a função 
de Escrevente Juramentado - Cartório de Registro 
Civil e Notas de Iúna Pós-Graduando em Direito 
Notarial e Registral Palestrante em Direito Notarial 
e Registral
Milson Fernandes Paulin
Tabelião de Notas e Oficial de Registro Civil no 
Município de Aracruz/ES Vice-Presidente do 
Colégio Notarial do Brasil – Seção Espírito Santo 
Pós-Graduado em Direito Notarial e Registral 
pela PUC/MG Autor de obras e artigos em sites 
e revistas especializadas Membro da União 
Internacional do Notariado – UINL Autor do Livro 
“Nascituro - Aspectos Registrais e Notariai
Data: 12/09/2015 (sábado)
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório do Sinoreg-ES – Vitória (ES)
Inscrições: 27/07/2015 a 10/09/2015 pelo 
e-mail: elaine@sinoreg-es.org.br (80 vagas)

Curso: Novas Tendências para o Cartório de 
Protestos
Palestrante: Bruno do Valle Couto Teixeira 
Tabelião Substituto do Cartório de Protestos 
da Serra - Autor do Livro “Protesto Extrajudicial 
Contemporâneo e seus Ritos” - Palestrante em 
Direito Notarial e Registral
Data: 21/11/2015 (sábado)
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório do Sinoreg-ES – Vitória (ES)
Inscrições: 10/09/2015 a 19/11/2015 pelo 
e-mail: elaine@sinoreg-es.org.br (80 vagas)

Agenda ENORES 2015

o Palestrante HelVéCio duia Castello, 
atual presidente da anoreg-es

Bruno 
do Valle 
– Gestor 
enores, 
ao lado do 
palestrante 
Helvécio duia 
Castello

zando e tendo esse contato direto com o sindi-
cato. O palestrante é uma pessoa que tem muito 
a ensinar e é um orador nato”. 

Por fim Bruno do Valle, Gestor Administra-
tivo da ENORES, fechou os trabalhos e disse 
“o que tenho visto é que mantemos o auditório 
cheio. Temos novos planos em mente, como 
o curso completo de registro de imóveis. Es-
tamos estudando a questão da pós-graduação 
com o apoio da Enores”.

O próximo curso acontece no dia 27 de ju-
nho sobre o tema “A responsabilidade civil 
dos notários e registradores: aspectos teóricos 
e práticos”. As inscrições já estão abertas, ga-
ranta sua vaga.
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CGJ-ES expede Circular 
sobre procedimento 
para consulta à CRC-JUD
Texto visa orientar magistrados sobre os procedimentos de 
consulta e solicitação de certidões dos Cartórios de Registro Civil

Vitória/ES, 17 de abril de 2015

Ofício Circular nº 126/2015

Aos MM. Juízes de Direito do Estado do Espírito 
Santo.

O Exmo. Sr. Desembargador Corregedor-Geral da Jus-
tiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, e

CONSIDERANDO ser a Corregedoria Geral da Justiça 
órgão de fiscalização, disciplina e orientação adminis-
trativa, com jurisdição em todo o Estado, conforme 
artigo 35 da Lei Complementar Estadual no 234/02;

CONSIDERANDO a publicação no e-diário do Provi-
mento CGJES n.o 41/2013 (em 28/05/2013), altera-
do pelo Provimento CGJES n.o 13/2014, bem como 
a publicação no DJE/CNJ n.o 132 do Provimento CNJ 
n.o 38/2014 (em 30/07/2014), que instituíram, a 
Central de Informações de Registro Civil - CRC, respec-
tivamente, no Estado do Espírito Santo e na República 
Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo Juí-
zo da 8a Vara Criminal de Vitória – Comarca da Capi-
tal/ES – protocolado nesta Corregedoria Geral da Jus-
tiça sob o n.o 201400787281, com o fito de consultar 
registros de óbitos na CRC;

CONSIDERANDO que a Central Nacional de Informa-
ções de Registro Civil já é utilizada por magistrados de 
outros Estados da Federação;

CONSIDERANDO que todos os magistrados do Esta-
do do Espírito Santo já se encontram devidamente ca-
dastrados para utilização do Módulo CRC-JUD (infor-
mação de fl. 24 do expediente n.o 201400787281);

CONSIDERANDO, ainda, que a Secretaria de Tecno-
logia da Informação confirmou que os desktops do 
PJES atendem tanto aos requisitos mínimos quan-
to aos recomendados para utilização do Módulo 
CRC-JUD (informação de fl. 34 do expediente n.o 
201400787281);

RESOLVE:

1) COMUNICAR a todos os MM. Juízes de Direito do Estado do Espí-
rito Santo que o Módulo CRC-JUD, integrante da Central Nacional de 
Informações de Registro Civil, encontra-se liberado para uso, de for-
ma facultativa, com objetivo de realizar consultas eletrônicas sobre 
registros de nascimentos, casamentos, emancipações, ausências, 
interdições e óbitos, bem como para enviar mandados judiciais e re-
querer certidões,podendo ser acessado no sítio eletrônico do Tribunal 
de Justiça – menu Corregedoria Geral da Justiça – submenu Consul-
tas Eletrônicas – Central de Informações do Registro Civil – Usuários 
Corregedoria, conforme figuras abaixo:
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4) DAR CIÊNCIA a todos os usuários que o uso do sis-
tema ou de qualquer outro mecanismo eletrônico que 
venha a ser utilizado para permitir o acesso ao siste-
ma é de sua inteira responsabilidade, não devendo 
os dados para acesso serem repassados a terceiros.

5) ALERTAR os magistrados que os mecanismos tra-
dicionais de comunicação deverão ser adotados em 
caso de consultas eletrônicas negativas, em especial 
no que toca aos registros de óbito, e/ou ausência de 
comunicação de mandados cumpridos ou de respos-
tas de requerimentos de certidão, uma vez que a AR-
PEN-SP ainda trabalha para desenvolver mecanismos 
mais eficientes para controle dos prazos impostos aos 
Registradores Civis de Pessoas Naturais deste Estado 
no que toca ao envio de seus acervos, desde 1o de 
janeiro de 1976, à CRC (informação de fl. 36 e docu-
mentos de fls. 37/56 do expediente n.o 2014).

6) INFORMAR que qualquer dúvida referente ao ade-
quado uso do módulo poderá ser encaminhada para 
o endereço eletrônico funcional da Coordenadoria 
de Monitoramento de Foros (coordenadoriajudiciale-
xtrajudicial@tjes.jus.br) ou pelos números (27) 3145-
3144 ou 3136.

Publique-se por 03 (três) vezes consecutivas. 
Cumpra-se.

CARLOS ROBERTO MIGNONE
Corregedor-Geral da Justiça

2) INFORMAR que o acesso ao citado módulo deve-
rá ser feito através de certificado digital ICP - Brasil, 
e também que o manual para sua correta utilização 
encontra-se disponibilizado no sítio da Corregedoria 
Geral da Justiça.

3) ALERTAR que, caso o acesso ao módulo seja atra-
vés dos navegadores Google Chrome ou Mozilla Fire-
fox com versões desatualizadas do JAVA, poderá ser 
necessária a autorização, pelo usuário, da execução 
de um plug-in, conforme informado pela STI e visuali-
zado na figura abaixo:
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partir do dia 30 de maio de 2015 os 
cartórios de Registro Civil das Pes-
soas Naturais deverão também emitir 

suas certidões de óbito diretamente do hospi-
tal onde ocorrer o falecimento.

Assim disciplinou o Conselho Nacional de 
Justiça por meio de sua Recomendação nº 
18/2015. O sistema de registro de óbito segue 
os mesmos parâmetros do registro de nasci-
mento feito em maternidade por preposto au-

CNJ recomenda expedição de 
certidões de óbitos em hospitais
Texto foi acordado com a Anoreg-BR e procedimento será o 
mesmo da emissão de certidões de nascimento em maternidades

A torizado com comunicação via rede mundial 
de computadores.

Todas as informações básicas para início do 
procedimento encontram-se disciplinados no 
Provimento 13/2010 do CNJ, e, basicamente, 
fomenta a formação de convênios entre hos-
pitais e cartórios, com fim de facilitar a vida 
do cidadão.

Em recente carta endereçada ao presidente 
da Anoreg-BR, Rogério Portugal Barcelar, a 

ministra Nancy Andrighi ratificou os termos da 
Recomendação, solicitando à instituição que 
fizesse a devida publicação e divulgação da ini-
ciativa, através do ofício 366/CNJ/COR/2015.

Para os Registradores Civis que ainda não 
aderiram à nova iniciativa, recomenda-se a 
leitura do Provimento 13/2010, Provimento 
17/2012 e Recomendação 18/2015, todos do 
CNJ, assim como recomenda-se a leitura do 
ofício 366/CNJ/COR/2015.
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o intento de Modernizar o Judiciário, 
deixando claro que a eficiência não 
está apenas no trinômio presteza, 

perfeição, rendimento funcional, mas também 
na desburocratização e aperfeiçoamento, hou-
ve a Emenda n. 45 (Reforma do Judiciário) em 
bem trazer mecanismos para fazer valer os 
seus desideratos maiores – economia e celeri-
dade processual. Assim, fez inserir, no art. 5º, 
da Carta Magna, o seguinte inciso LXXVIII, 
revelando que A todos no âmbito judicial e 
administrativo são assegurados a razoável du-
ração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação.

Para que tal mecanismo constitucional não 
soasse como flatus vocis, incentivos e movimen-
tos legislativos começaram a verter dos seios 
do Legislativo. Nasceu, nesse contexto, a Lei 
11.441/07, medida de desburocratização e desa-
fogo do Judiciário, que, fazendo acrescentar os 
arts. 982, 983, 1031 e 1.124-A ao CPC, passou a 
facultar novo solo (o extrajudicial) para o des-
linde de antigas questões de natureza familiar: 
Separações, Divórcios, Inventários e Partilhas.

No sentido de aclarar divergências, e, pro-
curando estabelecer contornos de uniformi-
dade à atuação do Notariado brasileiro frente 
ao então novel regramento, tempos mais tarde 
o CNJ edita a Resolução n. 35. Segundo a Ex-
posição de Motivos: [...] não há razão de ordem 
jurídica ou lógica que remeta à necessidade de 
que atos de disposição ou composição de bens 

de modo consensual? Ou a problemática da 
viúva que, sem filhos, porém grávida do fale-
cido, pretende lavrar inventário extrajudicial 
por arrolamento? 

Lá pela década de 1990, Lisandro Cruz Pon-
ce, jurista mexicano, em artigo entitulado El 
Nasciturus, já havia deliberado acerca da pro-
blemática ora debatida, o que, na ocasião, após 
remetê-la numa análise jurídico-comparativa 
com o então vigente Código de la Familia de las 
Quince Repúblicas de la Unión Soviética, pug-
nou pela negativa da recepção do divórcio sob 
a via extrajudicial (naquele caso a registral):

Puede negarse el juez del Registro Civil a 
tramitar el divorcio si la esposa se encontrare 
encinta? No lo dice la ley, pero por aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 22, que conside-
ra nacida a la criatura que se encuentra en el 
seno materno, podría negarse el juez a acoger la 
solicitud de divorcio. Sería una solución lógica 
que estaria en consonancia con algunas legis-
laciones modernas que no permiten el divorcio 
cuando la esposa se encuentra grávida.2

Nosso pensamento, em tempo, em nada 
destoa do raciocínio formulado alhures por 
Cruz Ponce. Entendemos, assim, que, pelo 
fato de ser igualmente lacunosa a nossa lei, 
outra alternativa não resta ao tabelião de no-
tas senão em negar a lavratura de atos nota-
riais oriundos da Lei n. 11.441/07 (nos casos 
em que figurem mulheres grávidas), devendo 
a questão ser conduzida à apreciação do Poder 
Judiciário, onde intervirá, necessariamente, o 
Ministério Público. Bem pertinente, com efei-
to, o escólio externado por Zeno Veloso: 

E se a esposa estiver grávida, pode separar-se 
por escritura pública? A Lei n. 11.441/2007 diz 
que a via administrativa para a dissolução da 
vida conjugal só é possível se não houver filhos 
menores ou incapazes. A meu ver, a disposição 
inclui o nascituro. O nascituro não é um vege-
tal, uma coisa qualquer, mas uma pessoa que 
está por nascer. Todo ser humano menor de 18 
anos recebe proteção especial, não só depois, 
como antes do nascimento. A personalidade ci-
vil começa do nascimento com vida, mas a lei 
põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 
nascituro (CC, art. 2°). Sim, há direitos que não 
dependem do nascimento com vida. O primeiro 
deles é o direito à própria vida, e mais: direi-
to à integridade física, à saúde, aos alimentos, 
direito de ser reconhecido, de ser adotado, de 
estar submetido ao poder familiar, à curatela, 

A Lei nº 11.441/2007 
e a omissão do nascituro

 “Não é lícito ao notário, 
descurando-se da moralidade, 
dos princípios éticos e da 
euremática lavrar o ato notarial, 
em detrimento do nascituro, sob 
alegação de desconhecimento, 
ou pior, de que atuara sob o 
manto da omissão da regra”

Milson Fernandes Paulin é Tabelião de Notas e Oficial de Registro 
Civil no Município de Aracruz/ES, Vice-Presidente do Colégio Notarial 
do Brasil – Seção Espírito Santo, Pós-Graduado em Direito Notarial e 
Registral pela PUC/MG, autor de obras e artigos em sites e revistas 
especializadas, membro da União Internacional do Notariado – UINL

N

OpINIÃO

realizados entre maiores e capazes, e sobre seu 
exclusivo interesse, devam correr em juízo, em 
reluzente prejuízo à partes que objetivam rápida 
e segura tutela, gerando acúmulo de serviços, so-
brecarregando ainda mais o sistema judiciário. 

De modo que foi assim, prestigiando os câ-
nones da celeridade, da economia processual 
e da efetividade da Constituição que a seara 
extrajudicial abarcou aquelas questões mais 
corriqueiras, de verdadeira jurisdição volun-
tária (administração pública de interesses 
privados). São requisitos necessários para a 
substanciação de tais escrituras, além daque-
les constantes no artigo 215, do CC/2002: a) 
ausência de litígio (consensualidade); b) par-
ticipação de outorgantes e reciprocamente 
outorgados maiores e capazes (ou, a contrario 
sensu, ausência de menores impúberes e pú-
beres não emancipados, absoluta ou relativa-
mente incapazes); c) assistência por advogado 
comum, ou por advogados de cada uma das 
partes; e, no caso específico dos inventários 
e partilhas: d) inexistência de testamento1 
(comprovada mediante certidão negativa ex-
traída junto ao respectivo órgão de classe). 

Outras condições legais hão de ser observa-
das: como aquelas gerais, delineadas no Codi-
ficador Civil (v.g.: os elementos de existência, 
validade e eficácia do negócio jurídico, etc); 
como também as específicas, previstas no cor-
po da Lei n. 11.441/07 (e posterior Resolução 
regulamentadora) e nas demais normatizações 
correicionais, editadas pelas Egrégias Corre-
gedorias Gerais de Justiças de cada Estado da 
Federação. Nunca é demais lembrar que o ins-
trumento público, nesse caso, não depende de 
homologação judicial, constituindo-se título 
hábil para o registro civil e o imobiliário, fato 
que impinge verdadeira efetividade ao novo 
procedimento, amenizando-se, por corolário, 
a tão conhecida carga judiciária. 

Mas, o que dizer do nascituro? A citada 
lei não abordou a questão; pior, ignorou-a... 
Como enfrentar, então, a questão da gestante 
que decide separar-se, ou mesmo divorciar-se 
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de receber doação, direito sucessório. [...] Sem o 
servilismo de uma compreensão literal-grama-
tical, e, ao contrário, fazendo uma interpreta-
ção teleológica, finalística, dando uma exegese 
extensiva, com leitura do texto conforme à 
Constituição Federal, não tenho dúvida de con-
cluir que, se o casal estiver esperando um filho, 
se há uma criança in fieri, a separação por via 
administrativa não é admissível.3

Recentemente, a propósito, o Colégio Per-
manente de Corregedores Gerais dos Tribu-
nais de Justiça do Brasil – CCOGE, reunido na 
cidade de Manaus-AM, durante os trabalhos 
do 63º ENCOGE – ENCONTRO DO COLÉ-
GIO PERMANENTE DE CORREGEDORES-
GERAIS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO 
BRASIL, com escopo de evidenciar o Poder 
Judiciário como vetor de cidadania e inclusão 
social, deliberou no sentido de “ORIENTAR às 
Corregedorias-Gerais de Justiça que recomen-
dem a todos os tabeliães de notas, quando pro-
curados para lavratura de escritura de divórcio 
ou separação, que alertem aos interessados da 
impossibilidade de uso da via administrativa 
prevista no art. 1.124-A do Código de Processo 
Civil se estiver grávida a cônjuge virago, bem 
como para que se abstenham de lavrar referidas 

escrituras se for declarado ou restar evidenciado 
o estado o estado gravídico, indi-cando a via ju-
dicial, sem, contudo, ser permitido investigar ou 
diligenciar para o esclarecimento de tal estado”.4

De observar-se, pelo exposto, que a proi-
bição para tal ação notarial, não obstante 
carecedora, ainda, de residência positivada, 
encontra, agora, fundamento em sede de re-
comendação correicional, um fato que, nos 
termos do art. 30, inciso XIV, da LNR, reclama 
observância e estrito cumprimento, sob pena 
de incidência das disposições insertas nos arts. 
31 e 32, da mesma Lei. Uma proibição que, a 
nosso ver, contorna não só as separações e di-
vórcios (como se dessume da letra da orien-
tação correicional), mas também os casos de 
inventário e partilha extrajudicial. A razão de 
ser da recomendação se assenta na disposição 
do art. 2º, do Código Civil Brasileiro, bem 
como nas garantias constitucionais da vida e 
da dignidade humana; assenta-se, outrossim, 
nos fins interiores da moral e da deontologia 
jurídico-notarial. Sobre o assunto, assim se 
pronunciou a Egrégia Corregedoria Geral de 
Justiça, do Estado de São Paulo: 

O apuro deontológico importa em vivenciar 
eticamente a profissão. Se há profissões que 

1Por força do Provimento n° 40/2012, em seu artigo 
129, o Estado de São Paulo passou a admitir a lavratura 
de escritura de inventário e partilha nos casos de testa-
mento revogado ou caduco ou quando houver decisão 
judicial, com trânsito em julgado, declarando a invalida-
de do testamento.
2CRUZ PONCE, Lisandro. El nasciturus. Boletim Mexica-
no de Derecho Comparado, n. 67. México, 1990.
3VELOSO, Zeno. Aspectos práticos da separação, divór-
cio, inventário e par¬tilha consensuais. Belo Horizonte: 
IBDFAM, 2009.
463º ENCOGE – ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE 
DE CORREGEDORES-GERAIS DOS TRIBUNAIS DE JUSTI-
ÇA DO BRASIL. Manaus/AM, 2013.
5SÃO PAULO. CGJ/SP. Processo 2012/162132 – (Provi-
mento CG n. 40/2012) – Altera a redação do Capítulo 
XIV das Normas de Serviço da Egrégia Correge¬doria 
Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Data da Publi-
cação: 13/12/2012.  
6MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de direito administrati-
vo. 28. ed. São Pau¬lo: Malheiros, 2003.
7RADBRUCH, Gustav. Introducción a la filosofia del dere-
cho. México: Fondo de Cultura, 1955.

“Entendemos, assim, que, pelo 
fato de ser igualmente lacunosa 
a nossa lei, outra alternativa 
não resta ao tabelião de notas 
senão em negar a lavratura 
de atos notariais oriundos da 
Lei n. 11.441/07 (nos casos 
em que figurem mulheres 
grávidas), devendo a questão 
ser conduzida à apreciação do 
Poder Judiciário, onde intervirá, 
necessariamente, o Ministério 
Público”

encerram certa imoralidade intrínseca, a dos 
notários e registradores envolve uma intrínseca 
moralidade. Pois não é altamente moral, por 
acaso, a função de quem contribui à manuten-
ção da segurança jurídica e da paz social, cons-
tituindo-se no confidente de seus concidadãos e 
em regulador de suas relações de direito? Tem 
o delegado os mesmos deveres morais exigíveis 
aos outros cidadãos. Mas dele se exige mais, 
pois passou por uma Universidade e, nela, de-
dicou-se ao estudo do Direito. Pretende, só por 
isso, traçar caminhos, indicar aos outros a cor-
reta direção. E optou por carreira em que esse 
compromisso lhe é diuturnamente lembrado. 
Sua profissão está preordenada a conferir se-
gurança jurídica, a aclarar situações, a garan-
tir aos semelhantes a fruição dos direitos. [...] 
Por sinal que um dos atributos do delegado das 
serventias extrajudiciais deve ser a serenidade. 
Deve revestir equilíbrio sereno para se respon-
sabilizar pelos interesses alheios, esse verda-
deiro juiz de magistratura voluntária que é o 
notário e o registrador. E não haverá serviço 
delegado firme – notariado firme, registrador 
firme – sem firme responsabilidade.5 (g.n.) 

Em outras palavras, não é lícito ao notário, 
descurando-se da moralidade, dos princípios 
éticos e da euremática lavrar o ato notarial, 
em detrimento do nascituro, sob alegação de 
desconhecimento, ou pior, de que atuara sob o 
manto da omissão da regra. O princípio da mo-
ralidade (art. 37, CF), em especial, é princípio 
constitucional que orienta toda Administração 
Pública, dirigindo, igualmente, a função nota-
rial. Também a registral. Até porque, “Cumprir 
simplesmente a lei na frieza de seu texto, não é o 
mesmo que atendê-la na sua letra, no seu espíri-
to”.6 Dito à maneira de Radbruch, “A injustiça 
é sempre injustiça, ainda que quando modelada 
sob a forma da lei”.7
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inhares (ES) - No dia 16 de junho, o 
Sindicato dos Notários e Registrado-
res do Espírito Santo (Sinoreg-ES),  

deu início à uma série de reuniões extraordi-
nárias descentralizadas, começando pela cida-
de de Linhares (ES), abrangendo todos os mu-
nicípios do Norte do Estado do Espírito Santo, 
e que seguiu por Cachoeiro de Itapemirim e 
Vitória, para discussão e aprovação de conclu-
sões institucionais sobre o projeto das desane-
xações e reestruturação das serventias capixa-
bas apresentado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo, em razão de provo-
cação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
através do PCA 0004891.40.2013.2.00.000. 

Para fazer frente à este desafio, e atendendo 
à determinação da Assembleia Extraodinária 
de maio deste ano, o Sinoreg-ES instituiu uma 
Comissão Sistematizadora, com o objetivo de 
debater entre os notários e registradores capi-
xabas as ações que deveriam ser tomadas pela 
diretoria, tanto com vistas ao aperfeiçoamen-
to do projeto, uma vez que a decisão do CNJ 
estipulava apenas questões relacionadas à de-
sacumulação de serventias à medida em que 
fossem ocorrendo as vacâncias.

Para os membros da diretoria presentes na 
Assembleia Geral Extraordinária, a apresen-
tação do projeto por parte do TJ-ES possibi-
litaria a inclusão de outras demandas da ca-
tegoria, principalmente as relacionadas com 
o ressarcimento dos atos gratuitos para o Re-
gistro Civil e também para as demais especia-
lidades, promovendo uma reestruturação do 
atual mecanismo. Também foi disponibilizada 
a possibilidade de que os delegatários capixa-
bas enviassem sugestões por e-mail e se ma-
nifestassem presencialmente em três reuniões 
descentralizadas.

Responsáveis pela Comissão Sistematiza-
dora instituída pelo Sinoreg-ES para acompa-
nhar o projeto, Helvécio Duia Castello, pre-
sidente da Comissão, e o 1º vice-presidente, 
Márcio Valory Silveira, acompanhados pelo 
ex-presidente do Sindicato Jeferson Miranda 

Comissão de Sistematização 
debate propostas para o Projeto 
de Desanexações e Reestruturação 
dos Cartórios capixabas
Foram realizadas reuniões em diferentes regiões do Estado para debater 
junto a notários e registradores propostas conjuntas sobre o PLC do TJ-ES

CApA

foram responsáveis por conduzir a reunião, 
inicialmente realizando um panorama geral 
do projeto lei, discorrendo que a ideia cen-
tral é de manter a capilaridade da categoria, 
manutenção da prestação de serviços e aces-
sibilidade da população aos serviços notariais 
e registrais, bem como a possibilidade de cria-
ção de um mecanismo de compensação para 
os atos gratuitos de todas as especialidades de 
Cartórios, a começar pelos registradores civis, 
bem como uma renda mínima para os Cartó-
rios deficitários. 

Foi sugerido ainda que o Sinoreg-ES envie 
a cada Cartório um formulário escrito para 
manifestações a respeito de quais Cartórios 
distritais justificam sua existência ou extinção, 
especialmente sob o aspecto social, de acordo 
com cada peculiaridade local. 

O registrador de Imóveis de Nova Venécia, 

Deividy McCartney Beling Antunes, sugeriu 
que seja solicitado a todos dados fáticos so-
bre a realidade de cada Distrito: quantidade 
de atos, distância da sede, etc. O Tabelião de 
Notas e Oficial de Registro Civil do Distrito de 
Guaraná – Aracruz, Milson Fernandes Paulin, 
defendeu que a extinção de alguns distritos 
é salutar e fortalece a instituição como um 
todo, citando artigo de lei que versa sobre a 
possibilidade de extinção de serventia quando 
não houver candidato aprovado em concurso 
público. 

Logo em seguida foram levados à votação 
os seguintes itens e propostas, sugeridas por 
todos os presentes e participantes: 
1) Necessidade de extinção de alguns cartórios 

que não praticam atos: aprovado por unani-
midade. No entanto será enviado formulário 
com os seguintes quesitos: distância, popu-

L
Por Elaine Viana

reunião da Comissão de sistematização do sinoreG-es na cidade de linhares, no norte do estado
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lação, quantidade de atos, transporte, situa-
ção econômica do distrito, a razão da extin-
ção ou não. Questionário este que deverá 
ser respondido em até dez dias ao e-mail: 

 comissaosistematizadora@sinoreg-es.
org.br; 

2) Criação de renda mínima para serventias 
deficitárias que não forem extintas: aprova-
do, por unanimidade; sendo aprovado por 
maioria de votos que essa renda mínima 
seja por cartório e não por delegatário; 

3) Desanexações somente nas vacâncias: apro-
vado por unanimidade; 

4) Criação de mecanismo de compensação 
para todos os atos gratuitos para todas as 
atribuições e com renda mínima, sob ad-
ministração do Sinoreg-ES: aprovado por 
unanimidade; 

5) Criação de tabelionato parcial aos Distritos 

que permanecerem existindo tão somente 
com atribuição de registro civil: aprovado 
por unanimidade, sendo aprovada a no-
menclatura “registrador civil com atribui-
ção de notas restrita à reconhecimento de 
firma, autenticação e procuração”; sendo 
aprovado por maioria de votos que dentro 
desta atribuição parcial de notas poderão 
ser lavradas escrituras tão somente para 
imóveis dentro do distrito; 

6) Para cidades fora da região metropolitana 
com menos de 150 mil habitantes não sejam 
desanexados ou criados novos cartórios de 
registro de imóveis: aprovado por unanimi-
dade; 

7) Os protestos, na vacância, sejam anexados 
ao tabelionatos de notas: aprovado por una-
nimidade. 

Após a discussão e aprovação dos temas dis-

cutidos, a presidência da Comissão Siste-
matizadora do projeto de reestruturação 
das serventias capixabas agradeceu a pre-
sença de todos, ressaltou o grande empenho 
dessa diretoria em desenvolver os trabalhos 
em benefício de toda a classe.
Na reunião estiveram presentes membros 

da diretoria executiva e vários delegatários do 
Norte do Estado, com a presença de: Helvécio 
Duia Castello, Rodrigo Reis Cyrino, Marcio 
Valory Silveira, Jeferson Miranda, Deividy 
McCartney Beling Antunes, Jullius Cesar 
Wyatt, Abrahão Felippe da Costa Junior, Ma-
gali Patrícia Soares de Oliveira Beraldo, Ma-
noel Roberto Andrade de Araújo, Gleyton 
Grassi Lacerda, Willian Ribeiro Beraldo, Alze-
nira Zampa Bitti Blank, Romulo José Dagos-
tini, Ricardo Lamari, Herman Stein, Marcelo 
Braz Almeida e Milson Fernandes Paulin.

Comissão de sistematização do sinoreG-es 
também se reuniu na cidade de Cachoeiro de itapemirim

o Presidente do sinoreG-es, fernando 
Brandão, durante reunião na cidade de 
Cachoeiro de itapemirim. no detalhe, membros 
da Comissão de sistematização em linhares

notários e reGistradores CaPixaBas puderam participar dos 
encontros apontando sugestões para o aperfeiçoamento do projeto
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Colégio Notarial do Brasil – Seção 
Espírito Santo (CNB-ES) conta com 
uma nova diretoria desde março de 

2014. Eleita para o biênio 2014-2016, a de-
legação é composta pelos Tabeliães Rodrigo 
Reis Cyrino, como presidente, Marisa de Deus 
Amado, como vice-presidente, Milson Fer-
nandes Paulin, como 2º vice-presidente, Celi 
Cabral, como secretária, e Marcelo Loureiro, 
como tesoureiro. O Conselho Fiscal conta com 
os tabeliães e registradores, Jeferson Miranda, 
Bruno Santolin Cipriano e Magali Beraldo.

O presidente do CNB-ES acredita que a 
união das instituições de classe é o segredo para 
a evolução no notariado capixaba. “O sistema 
notarial capixaba teve grandes ganhos com a 
mudança de uma visão pessoal ou particular 
para uma visão institucional coletiva. A união 
e o diálogo com as demais Instituições, como 
Anoreg, Sinoreg, IEPTB, Corregedoria Geral de 
Justiça, Poder Judiciário, OAB, Ministério Pú-
blico, Defensoria Pública e Procuradorias, tem 
sido o ponto de partida para o início de qualquer 
tipo de projeto, ofício ou ideia. Juntos podere-
mos fazer muito mais”, afirmou Rodrigo Reis.

No entanto, Reis acredita que o modelo de 
gestão ainda pode ser melhorado. “Às vezes, 
perdemos muito tempo em grandes discus-
sões internas, sem externar o pensamento em 
resultados, e nessa toada, mais importante do 
que iniciar um projeto é finalizá-lo com resul-
tados práticos efetivos. Não adianta ter a ideia 
sem formalizá-la em ofício, e este precisa ter 
uma decisão final favorável,” alegou. Uma das 
recentes conquistas da seccional capixaba foi a 
parceria inédita firmada com o Banco Banestes 
para utilização da escritura pública em finan-
ciamentos imobiliários no Estado.

O tesoureiro da entidade, Marcelo Loureiro, 
acredita que a atuação do CNB-ES está bem 
além da expectativa. “O que conseguimos é 
fruto de empenho e trabalho de todos os cole-
gas, não só da diretoria, mas muitos associados 
também contribuem com ideias e sugestões. 
Estamos em um momento muito promissor 
para o Direito Notarial e Registral aqui no Es-
pírito Santo,” declarou. Loureiro ainda afirmou 
que os notários são capacitados para exercer di-
versos procedimentos que ainda são realizados 

pelo Poder Judiciário. “A lei 11.441 é um reflexo 
de que nós somos capazes de resolver soluções 
de conflito sem que haja essa exorbitante de-
manda do Judiciário”, ressaltou.

Rodrigo Reis declarou ainda que o CNB-ES 
tem como compromisso contribuir cada vez 
mais para o fortalecimento do notariado brasi-
leiro e que pretendem colocar em prática diver-
sos projetos, tais como: firmar convênios com 
os Bancos, para que os contratos particulares 
de crédito imobiliário sejam todos lavrados por 
escrituras públicas; implementar o projeto de 
financiamento e parcelamento de escrituras e 
atos notariais por cartão de crédito (tal projeto 
foi sugerido inclusive para o financiamento das 
custas judiciais); elaborar minutas de procura-
ções, escrituras e outros atos notariais, que se-
rão disponibilizadas aos notários; implementar 
em pelo menos uma Faculdade de Direito, a 
disciplina optativa de Direito Notarial e Regis-
tral;  realizar um Simpósio Notarial e Registral 
em parceria com as Instituições de classe, com 
a gravação de DVD a ser distribuído a todos os 
interessados; realizar cursos práticos aos carto-
rários do interior do Estado em parceria com o 
Projeto do Sinoreg Itinerante; realizar  cursos 
práticos em Direito Notarial e Registral nas Fa-
culdades de Direito; elaborar cartilhas e folders 

Em pouco mais de 1 ano de atuação, entidade já obteve feitos inéditos 
e planeja novas conquistas para a atividade notarial no Espírito Santo

Nova diretoria do CNB-ES 
traça planos ambiciosos 
para a atual legislatura

didáticos de orientação aos usuários dos servi-
ços notariais e cidadãos em geral;  elaborar uma 
apostila teórica e cursos práticos para os escre-
ventes dos Cartórios de Notas; executar ações 
junto ao notariado capixaba para orientar o 
cumprimento dos prazos relativos à CENSEC, 
com a elaboração de folders explicativos, emails 
e orientação por telefone com a secretária exe-
cutiva; implementar a mediação nos Cartórios 
capixabas; criar a Comenda Notarial do Estado 
do Espírito Santo, a ser entregue em solenidade 
em todo final de ano, para aquele que concre-
tizar um projeto notarial durante o ano, com 
o encaminhamento de Ofício à Corregedoria 
Geral da Justiça e ao Juiz da Vara de Registros; 
criar  um grupo de estudos do CNB-ES, com 
a divisão de temas e discussões sobre cada um 
por trimestre; criar um informativo notarial ca-
pixaba, com informações e artigos;  incentivar 
o surgimento de outros líderes na área notarial, 
entre outros.

Para o presidente do CNB-CF, Ubiratan Gui-
marães, a Seccional do Espírito Santo tem tra-
balhado com grande desenvoltura. “Gostaria de 
parabenizar a atuação muito digna do CNB-ES 
junto à Corregedoria do Estado, que em apenas 
dois anos conseguiu grandes mudanças no sis-
tema notarial capixaba”, declarou.

a noVa diretoria do CnB-es: grandes projetos para o incremento da atividade notarial no estado capixaba

O
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Acesse o site www.
congressonotarial.com.br 
e conheça o regulamento 
e as premiações.

Tema I: A confiança depositada no notário 
 pelos cidadãos, empresas e pelo Estado: 
 suas razões sociais, jurídicas e econômicas.
Tema II: O documento notarial eletrônico 
 e o arquivo eletrônico.

Temas ProPosTos:

No ano de comemoração dos 450 anos da atividade notarial no Brasil, 
você pode ganhar passagem e hospedagem para Paris 2016, conhecer 
a Cidade Luz e ainda participar do XVIII Congresso Internacional do 
Notariado, com integrantes de outros 86 países de todo o mundo.

Categoria I – Notários e Prepostos
Categoria II – estudantes de Direito

espera por você.  
Inscrições até 30.06.2015 pelo site www.congressonotarial.com.br

Prêmio Nacional 
de monografia 
em Direito Notarial 
“Zeno Veloso”
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fício Conjunto Nº  /2015
Exmo. Des. Corregedor 
Geral da Justiça,

1. Em 14 de abril do corrente ano foi publicado 
no DJES o Ofício Circular nº 122/2015, atra-
vés do qual Vossa Excelência RECOMENDOU 
aos titulares das serventias extrajudiciais de 
Protesto de Títulos do Estado do Espírito Santo 
que observem, em cumprimento ao princípio 
da legalidade, a regra inserta no inciso I, do 
artigo 2°, da Lei Estadual n. 9.876/2012, no-
tadamente na parte em que preceitua que os 
efeitos do protesto alcançarão, também, os 
responsáveis tributários apontados no artigo 
135 da Lei Federal n° 5.172, de 25.10.1966 
(Código Tributário Nacional), desde que seus 
nomes constem da Certidão de Dívida Ativa” 
emitida pela Fazenda Pública Estadual em fa-
vor do Estado do Espírito Santo, das autarquias 
e das fundações públicas estaduais.
2. A razão desta recomendação consta nos 
considerandos da citada norma interna dessa 
CGJ, que menciona o fato dos Tabeliães de Pro-
testo estarem se omitindo em realizar o protes-
to em nome dos sócios-gerentes (corresponsá-
veis tributários) expressamente indicados nas 
Certidões de Dívida Ativa apresentadas pela 
Fazenda Pública Estadual, realizando-o apenas 
quanto à pessoa jurídica.
3. Diante desta situação, as entidades repre-
sentativas da classe comparecem perante 
essa egrégia CGJ com a finalidade de expor 
para ao final requerer o que se segue.
4. O comando contido na referida legislação 
estadual é de “estender os efeitos do protesto” 
aos responsáveis tributários apontados no Ar-
tigo 135 do CTN, desde que seus nomes cons-
tem das Certidões de Dívida Ativa. O problema 
é que a lei diz apenas “estender os efeitos do 
protesto”, não determinando que seja “tirado 
o protesto” em nome dos sócios-gerentes (cor-
responsáveis tributários).
5. Preclaro Corregedor, não há como estender 
os efeitos do protesto aos sócios correspon-
sáveis tributários, pessoas físicas, sem que o 
próprio protesto também seja tirado em nome 
delas. Isso porque, não há previsão no ordena-
mento pátrio para emissão de uma espécie de 
“certidão de efeitos do protesto”, a ser enca-
minhada aos bancos de dados, tendo em vista 
que as normas em vigor, previstas na lei federal 
nº 9.492/97 e no código de normas dessa CGJ, 
determinam aos tabelionatos de protesto o en-
caminhamento diário aos bancos de dados ne-
gativos das “certidões de protestos tirados”:

Código de Normas
Art. 824. O tabelião fornecerá, quando solicita-
do, às entidades representativas da indústria e 
do comércio ou àquelas vinculadas à proteção 
do crédito, certidão diária, em forma de rela-
ção, dos protestos tirados e dos cancelamen-
tos efetuados, com a ressalva de se cuidar de 
informação reservada, da qual não se poderá 
dar publicidade pela imprensa.
[...]
§ 2°. Dos cadastros ou banco de dados das en-
tidades referidas no caput deste artigo, somen-
te serão prestadas informações restritivas de 
crédito oriundas de títulos ou documentos de 
dívidas regularmente protestadas, cujos regis-
tros não tenham sido cancelados.
Lei Federal nº 9492/97
Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades 
representativas da indústria e do comércio 
ou àquelas vinculadas à proteção do crédito, 
quando solicitada, certidão diária, em forma de 
relação, dos protestos tirados e dos cancela-
mentos efetuados, com a nota de se cuidar de 
informação reservada, da qual não se poderá 
dar publicidade pela imprensa, nem mesmo 
parcialmente.
[...] 
§ 2º. Dos cadastros ou bancos de dados das 
entidades referidas no caput somente serão 
prestadas informações restritivas de crédito 
oriundas de títulos ou documentos de dívidas 
regularmente protestados cujos registros não 
foram cancelados.
6. Destarte, CONSIDERANDO o princípio da 
legalidade, que limita o exercente de função 
pública em fazer apenas o que estiver expres-
samente previsto em lei;
CONSIDERANDO a recomendação contida 
no Ofício Circular nº 122/2015 da CGJ-ES e 
a Lei Estadual n. 9.876/2012, notadamente 
na parte em que preceitua que os “efeitos do 
protesto alcançarão, também, os responsáveis 
tributários apontados no artigo 135 da Lei Fe-
deral 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário 
Nacional) desde que seus nomes constem na 
Certidão de Dívida Ativa” emitida pela Fazenda 
Pública Estadual em favor do Estado do Espírito 
Santo, das autarquias e das fundações públi-
cas estaduais;
CONSIDERANDO, ainda, que o protesto extra-
judicial produz os seguintes efeitos principais: 
conservatório, moratório, fixação do termo 
legal da falência, interrupção da prescrição e 
publicidade; e que à exceção do efeito da publi-
cidade, os demais não dependem de nenhuma 

ação da serventia extrajudicial de protesto;
CONSIDERANDO, por fim, que para haver a 
produção do efeito da publicidade do protes-
to, que se verifica através da informação pela 
emissão de certidão diária, em forma de rela-
ção, dos protestos tirados e dos cancelamen-
tos efetuados, aos órgãos de proteção ao cré-
dito (art.29, lei 9492/97), ou, pela remessa de 
arquivo eletrônico a central de protesto (criada 
pelo provimento n. 49/2013), ou ainda pela 
emissão de respectiva certidão atendendo a 
requerimento de interessado diretamente nas 
respectivas serventias de protesto, torna-se 
necessário que haja o protesto da respectiva 
pessoa física ou jurídica;
As entidades de classe ora requerentes vêm 
à elevada presença de Vossa Excelência para 
REQUERER que sejam acolhidas as razões 
apresentadas para se adotar as medidas cabí-
veis com a finalidade de:
(a) determinar expressamente, se for o caso, 
que as serventias de protesto, para que haja 
a produção dos efeitos da publicidade do pro-
testo, deverão protestar, além da empresa, os 
sócios e/ou responsáveis tributários apon-
tados no artigo 135 da Lei Federal  5.172 de 
25.10.1966 (Código Tributário Nacional) desde 
que seus nomes constem na Certidão de Dívi-
da Ativa, uma vez que não há qualquer outro 
tipo de procedimento que possa ser produzido 
pelas serventias de protesto, no sentido de que 
os efeitos do protesto alcancem os sócios e/ou 
responsáveis tributários; 
(b) substituindo o comando do Ofício Circular 
nº 122/2015 “recomendação” por “determina-
ção” a fim de preservar os titulares das serven-
tias de protesto de decisões judiciais que ve-
nha a dispor que a recomendação é opcional, 
ou seja, fica a critério do tabelião de protesto, 
acatar ou não, enquanto a determinação é 
compulsória;
(c) determinar, ainda, se o mesmo procedi-
mento também deve ser seguido em relação 
as Certidões de Dívidas Ativas, emitidas pelas 
procuradorias federais e municipais.
7. Sem mais para o momento, ao inteiro dispor 
de Vossa Excelência, subscreve-se o presente.

Helvécio Duia Castello 
Presidente ANOREG/ES

Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente SINOREG-ES

Rodrigo Grobério Borba
Advogado – OAB/ES 11.017

Recomendação expedida pela CGJ-ES previa o protesto em 
nome dos sócios-gerentes (corresponsáveis tributários)

Entidades Capixabas protocolam pedido de 
reforma do Ofício Circular 122/2015

O
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itória/ES, 17 de abril de 2015.
Recomendação Sinoreg-ES 
nº 010/2015

ASSUNTO: Inexigibilidade de menção do ITBI 
nas Escrituras Públicas – Necessidade de in-
terpretação sistemática do artigo 59, da Lei 
n. 13.097/2015.
CONSIDERANDO a aprovação da Lei Ordi-
nária Federal nº 13.097/2015, que previu 
alterações à Lei Ordinária nº 7433/85, que 
dispõe sobre os requisitos para a lavratura de 
escrituras públicas e dá outras providências, 
o que trouxe divergências de interpretação en-
tre alguns notários e registradores capixabas;
CONSIDERANDO que o novel artigo 59, da 
nova Lei nº 13.097/2015, trouxe interpreta-
ções divergentes pelos notários e registrado-
res capixabas quanto à necessidade ou não 
de menção do imposto de transmissão sobre 
bens imóveis (ITBI) nas escrituras públicas pe-
los Cartórios de Notas, como requisito de vali-
dade do ato notarial, pois previu que: “Art. 59. 
A Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 
(Vigência) “Art.1o  (...) § 2o  O Tabelião con-
signará no ato notarial a apresentação do do-
cumento comprobatório do pagamento do Im-
posto de Transmissão inter vivos, as certidões 
fiscais e as certidões de propriedade e de ônus 
reais, ficando dispensada sua transcrição.”;
CONSIDERANDO a necessidade de interpre-
tar a nova norma de forma sistemática e te-
leológica, haja vista o confronto com outros 
dispositivos legais ainda vigentes, tais como 
o artigo 1245, do Código Civil e o artigo 550 
(segunda parte), do Código de Normas do Es-
tado do Espírito Santo, que estabelecem: “Art. 
1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade 
mediante o registro do título translativo no Re-
gistro de Imóveis”, Art. Art. 550. (...). No caso 
de transmissão onerosa, os registradores 
não procederão a nenhum registro imobiliá-
rio sem que seja comprovado o recolhimento 
prévio do ITBI, respeitado o que dispõe o art. 
1.245 do Código Civil e a Lei Complementar 
Estadual n° 4.215/89, regulamentada pelo 
Decreto n° 2.803-N, de 21 de abril de 1989.”;
CONSIDERANDO a existência de diversos 
julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
no sentido de que o fato gerador do impos-
to de transmissão sobre bens imóveis (ITBI) 
ocorre com o registro da transferência da pro-
priedade no Cartório de Imóveis, de acordo 
com o artigo 35, do Código Tributário Nacio-

Texto nº 10/2015 destaca a necessidade de interpretação 
sistemática do artigo 59, da Lei n. 13.097/2015.

Sinoreg-ES divulga recomendação 
sobre a inexigibilidade de menção 
do ITBI nas Escrituras Públicas

V

nal, dentre os diversos julgados podem ser 
citados o REsp 771.781/SP (Rel. Min. Elia-
na Calmon, Segunda Turma, DJ 29/06/07); 
AgRg no AgRg no REsp 764.808/MG (Rel. 
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/04/07) 
e o AgRg no AREsp 215273/SP, sendo este 
último nos seguintes termos: “TRIBUTÁRIO. 
ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. REGIS-

TRO DE TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. 1. 
Rechaço a alegada violação do art. 458 do 
CPC, pois o Tribunal a quo foi claro ao dis-
por que o fato gerador do ITBI é o registro 
imobiliário da transmissão da propriedade 
do bem imóvel. A partir daí, portanto, é que 
incide o tributo em comento. 2. O fato ge-
rador do imposto de transmissão (art. 35, 
I, do CTN) é a transferência da propriedade 
imobiliária, que somente se opera mediante 
registro do negócio jurídico no ofício compe-
tente. Precedentes do STJ. 3. Agravo Regi-
mental não provido. (STJ – AgRg no AREsp 
215273 / SP - 2ª Turma – Ministro Herman 
Benjamin – Julgado em 02/10/2012).” ;  
O SINOREG-ES resolve RECOMENDAR que 
os registradores imobiliários capixabas não 
exijam a menção do ITBI nas Escrituras Pú-
blicas lavradas pelos Cartórios de Notas, haja 
vista que o fato gerador do imposto de trans-
missão (art. 35, inciso I, do Código Tributário 
Nacional) é a transferência da propriedade 
imobiliária, que somente se opera mediante 
o registro do ato notarial junto ao ofício com-
petente, de acordo com os artigos 1.245, do 
Código Civil e 550, do Código de Normas do 
Estado do Espírito Santo, bem como inúmeros 
julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Recomendação aprovada em Reu-
nião de Diretoria do dia 17/04/2015. 
O presente parecer não tem caráter 
vinculativo, servindo como ORIEN-
TAÇÃO aos Notários e Registradores 
capixabas que, por força de lei, têm 
autonomia funcional para aplicar seu 
entendimento ao caso concreto de 
acordo com direito vigente.
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Com o advento da Constituição Fe-
deral de 1988 a execução dos ser-
viços notariais e de registros passou 

a ser delegada pelo Poder Público, consoante o 
disposto no seu art. 236:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são 
exercidos em caráter privado, por delegação 
do Poder Público.
§ 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a 
responsabilidade civil e criminal dos notários, 
dos oficiais de registro e de seus prepostos, e 
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder 
Judiciário.
§ 2º - Lei federal estabelecerá normas gerais 
para fixação de emolumentos relativos aos atos 
praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3º - O ingresso na atividade notarial e de re-
gistro depende de concurso público de provas 
e títulos, não se permitindo que qualquer serven-
tia fique vaga, sem abertura de concurso de pro-
vimento ou de remoção, por mais de seis meses.

2. Assim, o serviço notarial e de registro passou 
a ser delegado pelo Poder Público, mediante 
concurso público, e exercido em caráter priva-
do por pessoa natural.

3. Em 21 de novembro de 1994 foi publicada a 
Lei Federal nº 8.935, que regulamentou o art. 
236 da CF, dispondo sobre a atividade notarial 
e registral no Brasil (Lei dos Cartórios). Em seu 
art. 21, ela dispõe sobre a responsabilidade 
pessoal do titular da serventia, relativamente 

à administração dos serviços, bem como, no 
artigo seguinte, sobre a responsabilidade civil e 
penal em razão dos danos causados a terceiros 
na prática de seus atos, verbis:
Art. 21. O gerenciamento administrativo e finan-
ceiro dos serviços notariais e de registro é da res-
ponsabilidade exclusiva do respectivo parti-
cular, inclusive no que diz respeito às despesas 
de custeio, investimento e pessoal, cabendo-
lhe estabelecer as normas, condições e obriga-
ções relativas à atribuição de funções e de re-
muneração de seus prepostos de modo a obter 
a melhor qualidade na prestação dos serviços.
Art. 22. Os notários e oficiais de registro res-
ponderão pelos danos que eles e seus prepos-
tos causem a terceiros, na prática de atos pró-
prios da serventia, assegurado aos primeiros 
direito de regresso no caso de dolo ou culpa 
dos prepostos.

4. O fato dos cartórios serem inscritos no CNPJ 
não desnatura a condição de pessoa física do 
notário ou registrador, uma vez que tal cadastro 
destina-se exclusivamente para fins de recolhi-
mento de tributos de terceiros e prestação de in-
formações sobre operações imobiliárias. Antes 
do código CEI, a inscrição no CNPJ também era 
necessária para que os notários e registrado-
res contratassem auxiliares e escreventes. Isso 
não significa, todavia, que os cartórios de regis-
tro e tabelionatos terão personalidade jurídica. 
Como larga jurisprudência entende, permane-
ce a responsabilidade pessoal do titular da 

serventia. A própria Secretaria da Receita Fe-
deral, como se observa na Solução de Consulta 
194, de 24 de maio de 2004, já se manifestou 
acerca dessa não equiparação a empresas:
TABELIÃES (sic), NOTÓRIOS (sic) E OFICIAIS PÚ-
BLICOS – DISPENSA DE RETENÇÃO. Não estão 
obrigadas a efetuar a retenção a que se refere 
o art. 30 da Lei n.° 10.833, de 29.12.2003 
os serventuários da justiça, como tabeliões 
(sic), notários e oficiais públicos, que embora 
tenham inscrição no CNPJ, não são equipara-
dos a empresas individuais, para os efeitos do 
imposto de renda.

5. Também pelo imposto de renda, os notários, 
tabeliães e oficiais de registro recebem trata-
mento de pessoa física, sendo tributados como 
profissionais liberais ou autônomos. Os emo-
lumentos cobrados pelos serviços equivalem à 
remuneração de pessoas físicas para efeitos do 
IR, conforme dispõe a Lei 7.713/88, ad litteram:
Art. 11. Os titulares dos serviços notariais e de 
registro a que se refere o art. 236 da Consti-
tuição da República, desde que mantenham 
escrituração das receitas e das despesas pode-
rão 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 ma-
nutenção dos serviços notariais e de registro.

Rodrigo Grobério Borba é advogado – rodrigo@agvadvocacia.adv.br

Do Regramento Jurídico da 
atividade Notarial e de Registro 
da Ilegitimidade Ad Causam de Cartórios

OpINIÃO

1.
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“Vale dizer, pelos atos 
praticados no serviço notarial 
ou de registro, responde 
pessoalmente o titular da 
serventia extrajudicial, 
não se afigurando, pois, 
tecnicamente correto que 
o cartório integre o polo 
passivo ou ativo de qualquer 
demanda, uma vez que 
não detém personalidade 
jurídica própria.”

6. Corroborando o que foi elucidado acima, 
importante ressaltar que mesmo antes do ad-
vento da Constituição da República e da Lei 
8.935/94, a Lei de Registros Públicos (Lei Fe-
deral nº 6.015/73), em seu art. 28, já havia dis-
ciplinado que a responsabilidade dos oficiais 
era pessoal:
Art. 28 - Além dos casos expressamente consig-
nados, os oficiais são civilmente responsáveis 
por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou 
pelos prepostos ou substitutos que indicarem, 
causarem, por culpa ou dolo, aos interessados 
no registro. 

7. Desta forma, verifica-se que os notários e 
registradores, profissionais do direito, devi-
damente habilitados em concurso público de 
provas e títulos, desenvolvem função pública 
por delegação do Estado, em caráter privado, 
assumindo, direta e pessoalmente, todos os 
ônus decorrentes dos seus atos praticados no 
exercício desta função.

8. Como exemplo da responsabilidade dos 
oficiais pode-se citar a aquisição ou locação 
do imóvel onde será prestado o serviço, sua 
montagem com móveis e equipamentos ne-
cessários para a execução da referida presta-
ção, guarda e conservação dos livros públicos, 
contratação de pessoal sob o regime celetista, 
contratação de serviços destinados a atender 
as necessidades da serventia, etc. Enfim, res-
ponsabilização pessoal por todos os atos pra-
ticados.

9. Com efeito, é cediço que o serviço notarial 
ou registral não constitui pessoa jurídica, não 
é dotado de personalidade jurídica, sendo evi-
dente que, nos termos do direito vigente, quem 
responde pela serventia é o seu titular, pessoa 
física a quem o Estado delega o exercício da ati-
vidade. Neste contexto, tem-se que o cartório 
constitui uma simples serventia, onde perma-
necem guardados os livros e os registros dos 

atos praticados por seus respectivos oficiais.
 
10. O entendimento também predominante da 
doutrina e da jurisprudência firma a posição de 
que os cartórios extrajudiciais, entes desperso-
nalizados, desprovidos de patrimônio próprio, 
não possuem personalidade jurídica e não se 
caracterizam como empresa ou entidade.

11. Desde o ano de 2005, o Min. Castro Filho, 
do Superior Tribunal de Justiça, pronunciou-se 
sobre a matéria nos seguintes termos:
“Inquestionável que a responsabilidade é 
pessoal do titular da serventia. Esta não 
possui personalidade jurídica. Assim, o ti-
tular (pessoa física) responde pelos danos 
causados a terceiro por ato seu ou de seus 
prepostos. Desta maneira, não pode o suces-
sor responder por atos ilícitos praticados pelo 
sucedido” (STJ - Recurso Especial n.º 443467/
PR, Terceira Turma, Rel. Min. Castro Filho, julga-
do em 05/05/2005).

12. Vale dizer, pelos atos praticados no serviço 
notarial ou de registro, responde pessoalmente 
o titular da serventia extrajudicial, não se afigu-
rando, pois, tecnicamente correto que o cartó-
rio integre o polo passivo ou ativo de qualquer 
demanda, uma vez que não detém personali-
dade jurídica própria.

13. Para reforçar, ainda mais, a tese de que 
o cartório não possui personalidade jurídica, 
basta lembrar que esta só se adquire com o 
registro dos atos constitutivos na Junta Comer-
cial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
o que não ocorre com os cartórios.

14. Também não há como sustentar a tese de 
que cartórios extrajudiciais se assemelham ao 
espólio, massa falida ou a herança jacente ou 
vacante, de modo que, a despeito de não pos-
suírem personalidade jurídica, ostentam a qua-
lidade de parte no sentido processual.

15. Seria um grande equívoco entender que os 
cartórios se assemelham às pessoas formais 
do art. 12 do CPC. Essa equiparação não é pos-
sível de se fazer pela simples e evidente razão 
de que os entes elencados no art. 12 do CPC 
consubstanciam uma universalidade de bens 
e direitos, com conteúdo econômico imediato, 
capazes de contrair direitos e obrigações, o que 
não é o caso dos cartórios extrajudiciais.

16. Os cartórios, de modo diverso, representam 
tão somente o espaço físico onde é exercida a 
função pública delegada ao particular, pessoa 
física a quem o Estado outorga a delegação 
por meio do condizente concurso público. Eles 
constituem apenas um arquivo público, com-
posto por bens móveis e imóveis pertencentes 
exclusivamente a cada um de seus titulares, 
além dos documentos públicos que ostentam 
justamente essa natureza de arquivo público e, 
portanto, não comercializáveis. Por isso mais 

uma razão para se concluir que os cartórios 
não são titulares de direitos ou deveres na or-
dem jurídica, privada ou pública.

17. Assim, os cartórios não possuem persona-
lidade jurídica, não são empresas, não detêm 
fundo de comércio, não visam lucro e, tampou-
co, estipulam livremente o valor dos emolu-
mentos cobrados.

18. E, por fim, deve ser ressaltado que a titula-
ridade de uma serventia sempre é outorgada a 
uma pessoa física, adquirida de forma originá-
ria ou derivada, através de concurso público de 
ingresso ou remoção, não podendo, portanto, 
ser transferida. 

19. Por essas e pelas demais razões expostas 
sobre o atual regramento jurídico da atividade 
notarial e de registro é que todas as turmas do 
Superior Tribunal de Justiça que enfrentaram 
recentemente a questão, no caso a Segunda, 
Terceira e Quarta Turmas, foram UNÂNIMES ao 
entender que os cartórios não possuem legiti-
midade ad causam:

SEGUNDA TURMA STJ
ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - 
CARTÓRIO - NOTÁRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA 
AD CAUSAM - ART. 535 DO CPC - NÃO-VIOLA-
ÇÃO.
1. Não existe a alegada violação do art. 535 do 
CPC quando o acórdão recorrido, de modo fun-
damentado, aplica o direito à espécie nos limi-
tes do efeito devolutivo do recurso de apelação. 
O Tribunal não está obrigado a responder a to-
dos os questionamentos pormenorizados das 
partes, quando desinfluentes para a resolução
da controvérsia.
2. A questão federal consiste em saber se a 
responsabilidade civil por ato ilícito praticado 
por oficial de Registro de Títulos, Documentos 
e Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São 
Paulo é pessoal; não podendo o seu sucessor, 
ou seja, o atual oficial da serventia, que não 
praticou o ato ilícito, responder pelo dano ale-
gadamente causado por seu antecessor.
3. A ação não foi ajuizada contra o Estado ou 
contra a própria serventia, que detém capaci-
dade judiciária, mas em face da pessoa natural 
que sucedeu o antigo oficial, que praticou o ato 
reputado como ilícito e danoso.
4. A responsabilidade civil por dano causado 
por ato de oficial do Registro é pessoal, não 
podendo o seu sucessor, atual titular da ser-
ventia, responder pelo ato ilícito praticado pelo 
sucedido – antigo titular. Entender diferente se-
ria dar margem à teoria do risco integral, o que 
não pode ser entendido de forma alguma a teor 
dos artigos 236 da CF, 28 da Lei n. 6.015/73 e 
22 da Lei n. 8.935/94.
(RECURSO ESPECIAL Nº 852.770 - SP 
(2006/0092144-5) - RELATOR : MINISTRO 
HUMBERTO MARTINS T2 – SEGUNDA TURMA 
– Data do Julgamento 03.05.2007 – Data Pu-
blicação DJ 15.05.2007 p. 263) 
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo
mês de abril de 2015

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento 
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios 
e demais documentos remetidos por Notários 
e Registradores deste Estado, correspondentes 
ao mês de MARÇO/2015, aprovando o ressar-
cimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos 
registradores civis como segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 64.020,38 
(sessenta e quatro mil, vinte reais e trinta e 
oito centavos) em aplicação CDB na agência 
076 do Banestes. 

Vitória, 04 de maio de 2015.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  634.884,12
Saldo em caixa mês anterior  4.771,61
Portaria 004/2015   1.968,05
RESGATE POUPANÇA BANESTES  200.000,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   841.623,78  
B – PAGAMENTOS 
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  684.122,09 
2 – Repasse de Contribuição Sindical 25.326,71
 (Referente aos Cartórios de Registro Civil)
 Referente Fevereiro 2015 
2 .1 Repasse de Contribuição Sindical 23.839,57
 (Referente aos Cartórios de Registro Civil)  
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 360,00 
4 – Taxas banco 600,00 
5 – Repasse ao Sinoreg-ES 12.697,68 
5.1 - 2% referente depósito entre 20/03 a 31/03 106,39 
6 – Repasse à AMAGES 12.689,68 
6.1 2% referente depósito entre 20/03 a 31/03 106,39 
7 – Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 004/2015 1.939,15 
  
SALDO LÍQUIDO  (761.787,66)     79.836,12
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (63.488,41)
C.a – 10% referente depósito entre 20/03 a 31/03  (531,97)
SALDO      15.815,74
Recebimentos entre 20/04 a 30/04  6.924,48
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  22.740,22

QUARTA TURMA STJ
PROCESSO CIVIL. CARTÓRIO DE NOTAS. PES-
SOA FORMAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECO-
NHECIMENTO DE FIRMA FALSIFICADA. ILEGITI-
MIDADE PASSIVA.
O tabelionato não detém personalidade jurídi-
ca ou judiciária, sendo a responsabilidade pes-
soal do titular da serventia.
No caso de dano decorrente de má prestação 
de serviços notariais, somente o tabelião à épo-
ca dos fatos e o Estado possuem legitimidade 
passiva.
(RECURSO ESPECIAL Nº 545.613 - MG 
(2003/0066629-2) - RELATOR : MINISTRO 
CESAR ASFOR ROCHA – T4 – QUARTA TUR-
MA – Data do Julgamento08.05.2007 – Data 
Publicação DJ 29/06/2007 p. 630 LEXSTJ 
vol. 216 p. 112)

“O tabelionato não detém personalidade jurídi-
ca, respondendo pelos danos decorrentes dos 
serviços notariais o titular do cartório na época 
dos fatos. Responsabilidade que não se trans-
fere ao tabelião posterior.” 
(AgRg no REsp 624975/ SC AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
2003/0221204-8. MARIA ISABEL GA-
LOTTI – T4 – 4ª TURMA - Julgamento em 
21/10/2010).

TERCEIRA TURMA STJ
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE 
FIRMA MEDIANTE ASSINATURA FALSIFICADA. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. OFÍCIO DE NOTAS. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PER-
SONALIDADE JURÍDICA E JUDICIÁRIA
1. Consoante as regras do art. 22 da Lei 
8.935/94 e do art. 38 da Lei n.º 9.492/97, a 
responsabilidade civil por dano decorrente da 
má prestação de serviço cartorário é pessoal 
do titular da serventia à época do fato, em ra-
zão da delegação do serviço que lhe é conferi-
da pelo Poder Público em seu nome.
2. Os cartórios ou serventias não possuem le-
gitimidade para figurar no pólo passivo de de-
manda indenizatória, pois são desprovidos de 
personalidade jurídica e judiciária, represen-
tando, apenas, o espaço físico onde é exercida 
a função pública delegada consistente na ativi-
dade notarial ou registral.
3. Iegitimidade passiva do atual titular do ser-
viço notarial ou registral pelo pagamento de 
débitos atrasados do antigo titular.
4. Doutrina e jurisprudência acerca do tema, 
especialmente precedentes específicos desta 
Corte.
5. Recurso especial provido. 
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.177.372 - RJ 
(2010/0016191-3) - RELATOR : MINISTRO 
SIDNEI BENETI - R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO 
PAULO DE TARSO SANSEVERINO -  T3  TERCEI-

RA TURMA – DATA JULGAMENTO 28.06.2011 
– DATA PUBLICAÇÃO DJe 01.02.2012) 

RECURSO ESPECIAL - CARTÓRIO EXTRAJU-
DICIAL - TABELIONATO - INTERPRETAÇÃO DO 
ART. 22 DA LEI N. 8.935/94 - LEI DOS CAR-
TÓRIOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPON-
SABILIDADE CIVIL DO TABELIONATO - LEGI-
TIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AUSÊNCIA 
- RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. O art. 22 da Lei n. 8.935/94 não prevê que os 
tabelionatos, comumente denominados “Cartó-
rios”, responderão por eventuais danos que os 
titulares e seus prepostos causarem a terceiros.
2. O cartório extrajudicial não detém personali-
dade jurídica e, portanto, deverá ser represen-
tado em juízo pelo respectivo titular.
3. A possibilidade do próprio tabelionato ser 
demandado em juízo, implica admitir que, em 
caso de sucessão, o titular sucessor deveria 
responder pelos danos que o titular sucedi-
do ou seus prepostos causarem a terceiros, 
nos termos do art. 22 do Lei dos Cartórios, 
o que contrasta com o entendimento de que 
apenas o titular do cartório à época do dano 
responde pela falha no serviço notarial.
4. Recurso especial improvido.
(Processo REsp 911151 / DF
RECURSO ESPECIAL 2006/0275747-0 – REL 
MIN. MASSAMI UYEDA- T3 TERCEIRA TURMA – 
DATA JULGAMENTO 17.06.2010 – DATA PUBLI-
CAÇÃO DJE 06.08.2010)

OpINIÃO
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á exatos 16 anos era publicada a pri-
meira edição do Boletim Informativo 
da Arpen-ES, entidade que precedeu 

a criação do Sindicato dos Notários e Regis-
tradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg
-ES). Em sua 1ª edição, datada de maio/junho 
de 1999, trazia o combate à gratuidade do re-
gistro civil de nascimento e óbito como foco 
principal das preocupações da classe.

Para fazer frente à esta situação 13 registra-
dores civis haviam fundado em 1º de janeiro 
de 1998, em Cachoeiro de Itapemirim, a As-
sociação dos Registradores de Pessoas Natu-
rais do Estado do Espírito Santo (Arpen-ES), 
entidade que buscaria a sustentabilidade da 
atividade do registro civil no Estado. 

Contando com 35 filiados no ano de 1999, 
os diretores de então enxergaram na publica-
ção de um jornal impresso a oportunidade de 
estimular a participação associativa. “Preci-

MEMÓRIA

Fruto da recém-fundada Arpen-ES, periódico buscava a 
conscientização associativa e o combate à gratuidade do Registro Civil

Há 16 anos nascia “O Escriba/ES”, primeiro 
boletim extrajudicial do Espírito Santo

sávamos mobilizar a classe e a edição de um 
jornal era o modo mais fácil de chegarmos a 
todos os colegas”, explica Jeferson Miranda, 
registrador civil em Iúna, e na época presiden-
te do Sindicato.

“Sem luta e consciência de classe não sai-
remos da inércia que nos escraviza”, dizia o 

editorial da primeira edição do “O Escriba/
ES” , assinado pelo então presidente Jeferson 
Miranda. Ao lado da luta contra a gratuidade 
figurava a conquista da edição de provimen-
to que regulamentava a lavratura de escritura 
pública de partilha amigável, assim como um 
modelo deste novo ato notarial.

“Precisávamos mobilizar 
a classe e a edição de um 
jornal era o modo mais fácil 
de chegarmos a todos os 
colegas”
Jeferson miranda

“o esCriBa”, Primeiro Jornal editado pela classe extrajudicial no estado do espírito santo

H
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