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Tribunal de Justiça de São Paulo realizou dia 31.07.2015 o Seminário “O Futuro dos Registros e das 
Notas”, no auditório do Gade MMDC, na cidade de São Paulo-SP. O evento contou com a participa-
ção de magistrados e dirigentes de entidades representativas de registradores e notários de todo País.

Este evento ocorreu em virtude da crise pela qual passa a nossa atividade.
Afinal, qual o futuro dos notários e registradores?
As crises são cíclicas. Por mais catastrófica que possa parecer, a crise atual não será a primeira e nem a 

última. 
Em tempos de crise, os indivíduos costumam ter os mais variados comportamentos, reações às instabilida-

des e inseguranças de um momento de dúvidas. 
Existem os pessimistas, que enxergam apenas o caos momentâneo e agem de forma irracional, como se o 

mundo fosse desabar. Outra categoria de pessoas é a dos moderados, ou seja, aqueles que percebem a gravida-
de dos fatos e utilizam a estratégia de aguardar o desfecho, paralisando ações em nome da cautela. E a terceira 
categoria é a de otimistas, aqueles que enxergam nas crises oportunidades, construindo bases certas para apro-
veitar a crise como momento de inovar, aproveitando o ambiente de transformações para mudar paradigmas 
e se tornar exemplo de sucesso.

Ao longo da história, em nossa classe, verifica-se reações e comportamentos diversos nos momentos de 
crise, se encaixando os notários e registradores ora em uma, ora em outra categoria. 

No entanto, devemos ter o cuidado de não nos encaixar ou de permanecermos na primeira categoria, não 
sejamos pessimistas. Na pressão para nos adequarmos às mudanças, não devemos agir sem o correto pla-
nejamento, dinamismo e informação. Isto para evitar soluções inadequadas ao que a sociedade e o governo 
necessitam na atualidade e que venham a necessitar no futuro.

Tão importante quanto as soluções adequadas para o presente são as soluções pensadas para o futuro.
É essencial estruturar os pensamentos, aproveitar as oportunidades, agir, investir, dar o próximo passo. 
Somos “peças” em um tabuleiro e o planejamento de cada jogada pode ser o diferencial para se alcançar o 

sucesso ou se manter nele.  
O sucesso não vem ao acaso. Ele é resultado de respostas necessárias ao dinamismo da sociedade e do gover-

no. Deve-se investir em tecnologia institucionalmente, implementando sistema integrado de gestão capaz de 
compilar e entregar informações àqueles que utilizam o sistema notarial e registral. Com uma boa gestão dos 
nossos serviços seremos capazes de atravessar a atual crise.  Entrementes, para continuarmos aptos a enfrentar 
com sucesso os momentos difíceis, nos esforcemos em interagir de forma ágil e eficiente uns com os outros e 
com os respectivos usuários, assim como pensemos o futuro. Chega de “correr atrás do prejuízo”.

EDITorIaL

Como atuar em 
um cenário de crise?

O

Fernando Brandão 
Coelho Vieira, 
presidente do 
Sinoreg-ES

“Tão importante quanto as soluções adequadas 
para o presente são as soluções pensadas 

para o futuro. É essencial estruturar os 
pensamentos, aproveitar as oportunidades, agir, 

investir, dar o próximo passo”

Marcos Aurélio Coimbra dos Santos, Juiz de Paz da Comarca de Vila Velha 
– ES solicita que todos os colegas de profissão do País, entrem em contato 
para tratar do assunto “Regularização da Função”. 

O contato deve ser feito através do e-mail: marcaocoimbra@hotmail.com 
ou pelo telefone (27) 9 9980-4645.

 Comunicado
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Vitória/ES, 26 de junho de 2015. 

CONSIDERANDO que  as “NOTAS de 
EMOLUMENTOS”, expedidas por notários 
e registradores, só serão consideradas títulos 
executivos a partir da vigência do novo Códi-
go de Processo Civil;

CONSIDERANDO, de outro lado, que tais 
documentos são revestidos de certeza, liqui-
dez e exigibilidade, sendo extraídos de dados 
oficiais e fidedignos constantes de serventias 
de notas e registros públicos;

CONSIDERANDO que a obrigação de pagar 
emolumentos decorre da lei e o titular pode 
dispensar o seu depósito prévio;

CONSIDERANDO que também são protes-
táveis outros documentos de dívida dotados 
de certeza, liquidez e exigibilidade;

O COLÉGIO NOTARIAL – SEÇÃO ESPÍ-
RITO SANTO - RECOMENDA aos TABE-
LIÃES DE PROTESTOS que entenderem 
pela protestabilidade da Nota de Emolumen-
tos como Documento de Dívida, que o façam 
com especial atenção e, no momento da qua-
lificação notarial, observe a efetiva compro-
vação da prática do ato notarial/registral não 
pago e o valor dos emolumentos correspon-
dentes, que poderão ser comprovados com a 
apresentação da certidão do ato e os respec-
tivos valores devidos conforme selo digital 
correspondente.

CNB-ES divulga nota explicativa sobre 
protesto de nota de emolumentos
Entidade recomenda 
atenção e observância 
da efetiva comprovação 
da prática do ato 
não pago e do valor 
dos emolumentos 
correspondentes

Recomendação redigida pelo Tabelião de Pro-
testos – Dr. Bruno Santolin Cipriano e aprovada 
em Reunião de Diretoria do dia 26/06/2015. 
O presente parecer não tem caráter vinculativo, 
servindo como ORIENTAÇÃO aos Notários e Re-
gistradores capixabas que, por força de lei, têm 
autonomia funcional para aplicar seu entendimen-
to ao caso concreto de acordo com direito vigente.
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Secretaria de Estado da Segurança Pú-
blica e Defesa Social do Estado do Es-
pírito Santo (SESP/ES) tem envidado 

esforço no sentido de promover, junto aos 
serviços de registros civis e notários, a infor-
mação sobre nascimentos e óbitos ocorridos 
no Estado. O esforço foi materializado pela 
aprovação da Lei Estadual nº 9.798, de 14 de 
fevereiro de 2012, que determina o envio des-
ses dados à SESP/ES.

Em 16 de abril de 2015, O Governo Federal, 
por meio da Lei Federal Nº 13.114, ratificou 
a intenção do Estado do Espírito Santo no 
sentido de estabelecer a obrigatoriedade de os 
serviços de registros civis de pessoas naturais 
comunicarem à Receita Federal e à Secretaria 

de Segurança Pública os óbitos registrados.
Os dados têm o propósito de dificultar e di-

minuir o número de fraudes com uso de dados 
pessoais e também, contribuir para as ativida-
des de segurança pública e defesa social do 
Estado. Ocorre que, apesar da existência dos 
dispositivos legais, a SESP/ES ainda enfrenta 
problemas para o recebimento desses dados 
de forma regular e completa, pois não conse-
guimos o cadastramento de todos os cartórios 
do Estado e os cadastrados não estão envian-
do regularmente os dados (conforme anexo).

Informo que a partir do mês de Setembro 
de 2015 enviaremos relatório completo à Cor-
regedoria do Tribunal de Justiça do Estado 
contendo as serventias que não enviaram os 

SESP comunica obrigatoriedade do envio 
de dados de óbitos e nascidos vivos
Não cumprimento da Lei Estadual nº 9.798/2012 ensejará 
comunicação à CGJ-ES da lista de unidades inadimplentes

dados previstos ou que o fazem de forma ir-
regular.

Diante do propósito em consolidar o rece-
bimento integral e regular dos dados de todos 
os nascimentos e óbitos no Estado do Espírito 
Santo a SESP/ES reitera, ao SINOREG e aos 
cartórios de registros e notários, o cumpri-
mento da legislação em vigor.

Certo de contar com a compreensão e aten-
ção desta entidade e seus integrantes subscre-
vo-me.

Atenciosamente,
ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA

Secretário de Estado 
da Segurança Pública e Defesa Social

A
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PROCESSO Nº 201500507978

ASSUNTO: CONSULTA
DECISÃO/OFÍCIO GAB Nº 1913/2015

Trata-se de consulta formulada pelo Sr. D.P.P., 
escrevente do Cartório do Ofício da Comar-
ca de .... , por meio da qual solicita esclareci-
mentos quanto à utilização do Sistema Malote 
Digital pelos cartórios extrajudiciais para “efe-
tuar a resposta de Ofícios oriundos do Judiciá-
rio diretamente pelo Sistema Malote Digital, 
mesmo nos casos em que o Ofício foi entregue 
pelos Correios e/ou Oficial de Justiça”.

Pois bem, objetivando responder a consul-
ta ora apresentada, torna-se imprescindível 
transcrever a determinação encartada no Ofí-
cio-Circular nº 101/2014, publicado no e-diá-
rio dos dias 05 e 12 de dezembro de 2014:

“DETERMINAR que, a partir do dia 26 de 
janeiro de 2015 o Sistema Hermes - Malote 

Digital do Conselho Nacional de Justiça passa 
a ser o meio de comunicação oficial exclusivo 
entre as unidades do serviço notarial e de re-
gistro e entre estas e os órgãos do Poder Judi-
ciário do Estado do Espírito Santo.”

Da leitura deste trecho, verifica-se que o 
Sistema Hermes – Malote Digital passou a ser, 
a partir do dia 26/01/2015, o meio de comu-
nicação oficial exclusivo entre as unidades do 
serviço extrajudicial e entre estas e os órgãos 
do Poder Judiciário do Estado do Espírito 
Santo, possibilitando, de forma clarividente, 
que os responsáveis pelo serviço extrajudicial 
capixaba respondam, via Sistema Hermes e 
nos moldes estipulados no referido ato admi-
nistrativo, aos ofícios expedidos pelo Poder 
Judiciário deste Estado.

Contudo, deve-se esclarecer que esta de-
terminação é voltada para as comunicações 
com o Poder Judiciário do Estado do Espírito 
Santo, já que esta Corregedoria Geral da Justi-

CGJ-ES manifesta-se sobre utilização do 
Malote Digital pelos Cartórios Extrajudiciais
Sistema Hermes – Malote Digital passou a ser, a partir do dia 26/01/2015, o meio 
de comunicação oficial exclusivo entre as unidades do serviço extrajudicial e entre 
estas e os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

ça não pode se imiscuir nas regulamentações 
administrativas dos Poderes Judiciários de ou-
tros Estados da Federação.

Igualmente, a mencionada determinação 
não alcança ao cumprimento de prazos pro-
cessuais judiciais, ou seja, quando o delega-
tório do serviço extrajudicial apresenta-se 
como parte, autora ou ré, no âmbito judicial, 
situação que impõe a observância integral das 
normas processuais estabelecidas em nosso 
sistema jurídico.

À luz do exposto, e considerando respondi-
da a presente consulta, determino o arquiva-
mento destes autos.
Diligencie-se, utilizando-se cópia da presente 

decisão como ofício.

Vitória/ES, 02 de junho de 2015

Desembargador 
RONALDO GONÇAOLVES DE SOUSA

Corregedor-Geral da Justiça em exercício
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NOTA SOBRE O PROJETO DE LEI QUE 
TRATA DO REGISTRO CIVIL NACIONAL: 
PL 1775/2015

O SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGIS-
TRADORES DO ESPÍRITO SANTO (SINO-
REG-ES), analisando o PL 1775/2015, vem ex-
por que a idéia de criação de uma identidade 
nacional única é uma decisão acertada. Con-
tudo, algumas conclusões das reflexões sobre 
o dito projeto necessitam serem expostas, as 
quais levarão à necessidade de um aprimora-
mento do PL 1775/2015 ou, em último caso, 
à sua rejeição. Conclusões estas que seguem.

CONTROLE ELEITORAL 
PELO EXECUTIVO
O documento que se pretende criar como 
único pelo PL 1775/15, substituirá inclusive o 
TÍTULO DE ELEITOR (art. 9o, p. único). O 
projeto prevê em seu artigo 6o a criação de um 
“Comitê do RCN” (Registro Civil Nacional) 
que coordenará todo Registro Civil Nacional 
e em seus parágrafos prevê que será formado 
por 03(três) “representantes” do Poder Exe-
cutivo Federal, logo da Presidência da Repú-
blica, e outros 03(três) “representantes” do 
Tribunal Superior Eleitoral, logo também de 
sua presidência. E mais, prevê que todas as de-
cisões serão tomadas por CONSENSO. Neste 
cenário, é possível afirmar que o Presidente 
da República terá parcela do CONTROLE 
ELEITORAL, não apenas pelo acesso direto 
aos dados de todos os brasileiros natos e na-
turalizados, com possibilidade de análise de 
perfil e de tendências, mas pelo poder de criar 
requisitos para emissão ou cancelamento do 
título de eleitor, conforme critérios pessoais e 
políticos. Modelo adotado na Venezuela e em 
países de grande miséria social.

CESSÃO DE DADOS PESSOAIS 
À INICIATIVA PRIVADA
O projeto prevê em seu artigo 8o que “o Tri-
bunal Superior Eleitoral poderá firmar acor-
do, convênio ou outro instrumento congênere 
com entidades governamentais ou PRIVA-
DAS, com vistas à consecução dos objetivos 
desta Lei” e o parágrafo único do artigo 5o 
excepciona e permite a comercialização dos 

dados dos brasileiros através de um suposto 
serviço de “conferência de dados”, que poderá 
se prestado por particulares. Quanto à cessão 
gratuita da base de dados a lei autoriza expres-
samente, o que permitirá futura cessionária, 
esta sim, comercializar a base com os dados 
pessoais de toda a população, após receber 
gratuitamente do TSE. Além disso, a expres-
são imprecisa “com vistas a consecução dos 
objetivos desta lei”, abre espaço para qualquer 
interpretação inclusive para a contratação, 
sem licitação, de empresas de tecnologia para 
o desenvolvimento ou manutenção do 

REGISTRO CIVIL NACIONAL.
Nem de longe o órgão responsável pela apu-
ração eleitoral, mesmo que fosse capaz tecni-
camente (e não é por suas naturais limitações 
estruturais, greves, capilaridade, finais de se-
mana, feriados, distanciamento dos usuários 
etc) deve ser o responsável pelo registro civil, 
pois a inexistência de controle externo não 
garantiria a não inserção de eleitores inexis-
tentes na base de dados, abalando o sistema 
de freios e contrapesos indispensável ao bom 
funcionamento das instituições democráticas. 
Agrava-se o risco, com a previsão de controle 
eleitoral por poder eletivo. Isso porque esta 
atribuição, o registro civil, hoje adstrita ao 
Poder Judiciário Estadual, toca os principais 
fatos naturais da vida civil dos cidadãos: o 
nascimento, casamento, óbito, interdição, au-
sência, tutela, curatela, emancipação, opção de 
nacionalidade, insolvência, falência do sócio e 
mais recentemente o registro de união estável 

(Provimento no 37/2014 do Conselho Nacio-
nal de Justiça).

ALTERNATIVAS LEGISLATIVAS 
(PL 1540/2015 E PL 1753/2015)
Diferentes conclusões este SINOREG-ES che-
ga após a análise das proposições veiculadas 
pelo PL 1540, de autoria do Exmo. Deputado 
Federal Julio Lopes, e pelo PL 1753, de autoria 
do Exmo. Deputado Federal Luis Tibé, ambos 
de 2015. Tais projetos também visam à iden-
tidade civil nacional, mas respeitam o regime 
de competências constitucionais das UFs e de 
suas instituições, bem como não expõem a 
sociedade aos graves riscos indicados no PL 
1775, do mesmo ano. Enquanto os estudos do 
PL 1775 estimam custo ao erário de aproxi-
madamente 02(dois) bilhões de reais, os PLs 
1540 e 1753, não trazem despesas para o po-
der público ou para o cidadão, pois apenas ra-
cionaliza a rotina entre as instituições já exis-
tentes, de forma que se alcance a identidade 
civil nacional.

Pelo que se expôs, outra conclusão não po-
deria ter este SINDICATO DOS NOTÁRIOS 
E REGISTARDORES DO ESPÍRITO SAN-
TO – SINOREG/ES, que não a edição da pre-
sente NOTA TÉCNICA contrária à aprovação 
do PL 1775/2015, em que pese o profundo res-
peito pelos órgãos envolvidos, e de apoio aos 
PLs 1540/2015 e 1753/2015.

Vitória-ES, 05 de Outubro de 2015

Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente – Sinoreg/ES

Sinoreg-ES divulga nota oficial sobre o PL 1775/2015 
em tramitação no Congresso Nacional

Controle Eleitoral pelo Executivo, cessão de dados pessoais à iniciativa privada 
e administração dos dados pessoais são pontos críticos do projeto
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a terceira reunião realizada pela Co-
missão de Estudo Suplementar das 
Serventias Extrajudiciais, criada para 

auxiliar nos estudos de alteração legislativa da 
estrutura dos cartórios capixabas, propostas e 
dúvidas dos delegatários e concurseiros foram 
levadas até à coordenação dos trabalhos.

O encontro que aconteceu na sala de sessões 
do térreo do Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo (TJES), na Enseada do Suá, em Vitória, 
contou com a participação de mais de 50 dele-
gatários e de quatro entidades representativas 
de classe. Participaram do debate o Sindicato 
dos Notários e Registradores do Estado do Es-
pírito Santo (Signoreg-ES); o Colégio Notarial 
do Brasil, seccional Espírito Santo; a Associa-
ção dos Notários e Registradores do Brasil 
(Anoreg-ES) e o Instituto de Estudos e Protes-
tos de Títulos do Brasil - Seção Espírito Santo.

A comissão, presidida pelo juiz Aldary 

Nunes Junior, é também composta pelos ma-
gistrados Ezequiel Turíbio e Marlúcia Ferraz 
Moulin. O tema em debate foi a elaboração de 
um estudo sobre a desacumulação dos servi-
ços prestados pelos cartórios, conforme de-
terminação do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). O material produzido pela comissão 
vai subsidiar o anteprojeto de lei que altera a 
organização do foro extrajudicial capixaba.  O 
TJES tem o prazo de 60 dias, a contar do últi-
mo dia 10 de setembro, para regulamentar a 
questão.

Na abertura da reunião, o juiz Aldary Nu-
nes Júnior destacou que o objetivo do encon-
tro é colher o máximo de informações que 
possam contribuir na elaboração do relatório. 
“Vamos coletar informações que possam gerar 
o melhor funcionamento possível das ativida-
des extrajudiciais”, reforçou.

Quem também se manifestou foi o presi-

Comissão de Estudo dos Cartórios 
recebe propostas em sessão no TJ-ES
Encontros visam colher sugestões para o projeto de reorganização 
da estrutura das unidades extrajudiciais no Espírito Santo

dente da Anoreg-ES, Helvécio Castello. Para 
o representante da categoria, o mais impor-
tante na elaboração deste relatório e também 
do anteprojeto de lei, é que se defina o que é 
considerado serventia acumulada de forma ir-
regular, assim como a data que será adotada 
como base para regulamentar o tema.

Helvécio destacou também a importância 
de ouvir os delegatários antes da formatação 
do anteprojeto de lei. “É uma forma demo-
crática para que todos participem do proces-
so. Muitos estão angustiados sobre o que vai 
acontecer, então, acredito que esse é o mo-
mento de se tirar as dúvidas”, disse.

Quem não se manifestou na reunião pode 
encaminhar à comissão, no prazo de cinco 
dias, sugestões e considerações para a ela-
boração do anteprojeto de lei. As sugestões 
devem ser enviadas para o correio eletrônico 
comissaoextrajudicial@tjes.jus.br.

N



10 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

cediço que o sistema civil brasileiro 
adota o regime da comunhão parcial 
como o regime legal de bens nos casa-

mento. No caso de silêncio das partes este será 
o regime adotado. No entanto, aos cônjuges é 
facultada a livre escolha de qualquer regime 
(artigo 1.639 caput), deste que observado o dis-
posto no artigo 1.641 do Código Civil de 2002, 
devendo esta escolha ser formalizada pelo pac-
to antenupcial.

Pacto antenupcial, nas palavras de CARLOS 
ROBERTO GONÇALVES é: [...] um contrato 
solene e condicional, por meio do qual os nu-
bentes dispõem sobre o regime de bens que vi-
gorará entre ambos, após o casamento. Solene, 
porque será nulo se não for feito por escritura 
pública. Não é possível convencionar o regime 
matrimonial mediante simples instrumento 
particular ou no termo do casamento, pois o 

instrumento público é exigido ad solemnita-
tem. E condicional, porque só terá eficácia se o 
casamento se realizar (si nuptiae fuerint secu-
taei). Caducará, sem necessidade de qualquer 
intervenção judicial, se um dos nubente vier a 
falecer ou se contrair matrimonio com outra 
pessoa.” (2004, p. 405)

É necessário, pois, a formalização do pacto 
por escritura pública, “[...] a fim de cercá-lo 
de toda solenidade. A escritura pública repre-
senta assim condição essencial à existência do 
próprio ato [...]” (MONTEIRO, 2004, p. 190). 
Estabelece o artigo Art. 1.653, in verbis: “É 
nulo o pacto antenupcial se não for feito por 
escritura pública, e ineficaz se não lhe seguir 
o casamento.” 

Destaca-se que o pacto lavrado após a ce-
lebração do casamento será nulo, visto que 
qualquer alteração do regime deverá preceder 

Pacto Antenupcial

É

Bruno Bittencourt Bittencourt é advogado, assessor da Presidência do Sinoreg-ES, 
pós-graduado em direito notarial e registral pela Universidade Anhanguera

“As disposições do pacto 
antenupcial limitam-se 
apenas às de caráter 

econômico e patrimonial, 
sendo nula qualquer 

outra convenção, p. ex., 
“nenhum valor terão as 

cláusulas que dispensem 
os cônjuges do dever de 
fidelidade, coabitação, 

mútua assistência, sustento 
e educação dos filhos e 

exercício do poder familiar.”
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de autorização judicial, pedido motivado de 
ambos os cônjuges e comprovação do não pre-
juízo a terceiros, conforme os ditames do artigo 
1.639, §2º do Código Civil de 2002.

Quanto à capacidade para sua realização, 
vincula-se à capacidade para o casamento, 
exigido aos menores, o consentimento dos 
pais ou representantes legais quanto à escolha 
do regime pelos filhos, resguardado o caso da 
separação obrigatória, nos termos do artigo 
1.6541 do CC/2002.

Para que se possa surtir efeitos erga omnes 
é obrigatório o registro do pacto em “livro es-
pecial, pelo oficial do Registro de Imóveis do 
domicílio dos cônjuges” (artigo 1.657). Caso 
não o faça o pacto terá validade apenas entre os 
nubentes, de modo que vigorará para terceiros 
o regime da comunhão parcial e entre os côn-
juges o regime acolhido no pacto.

DÉBORA GOZZO em estudo à Lei dos Regis-
tros Públicos (6.015/73), anota que, em caso de 
um dos cônjuges for comerciante, o pacto tam-
bém deverá ser arquivado na Junta Comercial 
competente para surtir seus efeitos. (1992, p. 113)

As disposições do pacto antenupcial limi-
tam-se apenas às de caráter econômico e patri-
monial, sendo nula qualquer outra convenção, 
p. ex., “nenhum valor terão as cláusulas que 
dispensem os cônjuges do dever de fidelidade, 
coabitação, mútua assistência, sustento e edu-
cação dos filhos e exercício do poder familiar.” 
(GONÇALVES. 2006, p. 406) Logo, entende-se 

que o pacto encontra seus limites nas normas 
de ordem pública, conforme disposto no artigo 
1.655, in verbis: “É nula a convenção ou cláusula 
dela que contravenha disposição absoluta de lei.”

Anota WASHINGTON DE BARRO MON-
TEIRO que “[...] as disposições absolutas de lei 
são as de ordem pública, as rigorosamente obri-
gatórias, que tem caráter proibitivo e cuja apli-
cação não pode ser afastada ou excluída pelas 
partes. O Código não se refere às cláusula ofen-
sivas dos bons costumes, mas é fora de dúvida 
que a defesa da ordem pública, a defesa dos in-
teresses gerais da sociedade, abrange também 
a dos costumes. Em tais condições, tornam-se 
inadmissíveis estipulações antenupciais que 
alterem a ordem da vocação hereditária, que 
excluam da sucessão os herdeiros necessário, 
que estabeleçam pactos sucessórios, aquisitivos 
ou renunciativos (de succedendo ou de non suc-

cedendo), com violação ao disposto no art. 426 
do Código Civil de 2002. (2004, p. 193-194)

Por fim dispõe a redação do Art. 1.656, in 
verbis: “No pacto antenupcial, que adotar o re-
gime de participação final nos aquestos, poder-
se-á convencionar a livre disposição dos bens 
imóveis, desde que particulares”.

Portanto, o pacto antenupcial será necessário 
quando a estipulação do regime for diverso do 
regime legal. Suas disposições poderão versar 
apenas sobre as relações econômicas, deven-
do, para surtir os efeitos pretendidos, ser feito 
por escritura pública e registrado no Cartório 
de Registro de imóveis do domicílio dos con-
traentes. Deve-se ter em mente que o ato trata 
das relações patrimoniais pré nupciais, poden-
do ser realizado mesmo que o regime de bens 
escolhido seja o legal.

Fontes:

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. VI 
: direito de família – Ed. 5 – São Paulo : Saraiva, 2008.
GOZZO, Débora. Pacto Antenupcial. São Paulo : Saraiva, 
1992.
MONTEIRO, Washington de Barros, 1910-1999. Curso 
de direito civil, v. 2 : direito de família. 37 ed., revisada e 
atualizada por Regina Beatriz Tavares da Silva. São Paulo: 
Saraiva, 2004.

“Para que se possa surtir 
efeitos erga omnes é 

obrigatório o registro do 
pacto em “livro especial, 
pelo oficial do Registro de 
Imóveis do domicílio dos 
cônjuges” (artigo 1.657)”

1Art. 1.654. A eficácia do pacto antenupcial, realizado por 
menor, fica condicionada à aprovação de seu represen-
tante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de 
separação de bens.a



12 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Corregedoria do CNJ institui 
regra para descarte de 
documentos em cartórios
Provimento nº 50 determina que todas as naturezas devem seguir a tabela 
de Temporalidade de Documentos determinada pelo CNJ. Conheça os prazos.

Corregedoria Nacional de Justiça ins-
tituiu novas regras sobre o período 
de conservação de documentos nos 

cartórios extrajudiciais brasileiros. De acordo 
com o Provimento nº 50, assinado pela cor-
regedora Nancy Andrighi e publicado nesta 
quinta-feira (29/9), todos os serviços extraju-
diciais deverão adotar a Tabela de Temporali-
dade de Documentos para efetuar o descarte 
da documentação.

Além da Tabela, os cartórios também de-
verão levar em consideração a classificação 
dos documentos em correntes, intermediá-
rios e permanentes, bem como os critérios 
para sua guarda e eliminação conforme a Lei 
8159/1991, que trata da política nacional de 
arquivos públicos e privados.

O Provimento também estabelece que os 
serviços extrajudiciais deverão, antes do des-
carte, descaracterizar todos os documentos, 
de forma que nenhuma informação possa ser 
recuperada, sobretudo as indicações de iden-
tidade pessoal e as assinaturas.

De acordo com a corregedora Nancy An-
drighi, a medida é inspirada em iniciativa se-
melhante e bem sucedida adotada no Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro. A determinação, 
além disso, visa à racionalização de recursos, 
tempo e esforços.

“Eram necessárias regras claras para os 
serviços extrajudiciais de todo o país geren-
ciarem seus arquivos de uma forma mais ra-
cional, mas sem prejudicar o cidadão. Existem 
cartórios que têm despesas enormes com o 
aluguel de depósitos para manter a documen-
tação. Isso não tem mais sentido, sobretudo 
num momento de dificuldades econômicas 

A “Eram necessárias regras 
claras para os serviços 

extrajudiciais de todo o país 
gerenciarem seus arquivos 

de uma forma mais racional, 
mas sem prejudicar 

o cidadão” 
Nancy Andrighi, ministra 

Corregedora Nacional de Justiça

“Existem cartórios que têm 
despesas enormes com o 
aluguel de depósitos para 
manter a documentação. 

Isso não tem mais sentido, 
sobretudo num momento 

de dificuldades econômicas 
como o que enfrentamos”

Nancy Andrighi, ministra 
Corregedora Nacional de Justiça

como o que enfrentamos”, avaliou a correge-
dora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A medida já está em vigor e deverá ser 
cumprida por tabeliães e registradores públi-
cos responsáveis pela conservação de livros, 
fichas, documentos, papéis, microfilmes e 
sistemas computadorizados nos Cartórios de 
Notas, Protestos de Letras e Títulos; Registros 
de Imóveis; Registros Civis de Pessoas Natu-
rais; Registros Civis de Pessoas Jurídicas; e Re-
gistros de Títulos e Documentos.
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N/A 3-0 SERVIÇOS NOTARIAIS E DE 
  REGISTRO – PROCESSOS E 
  DOCUMENTOS

N/A 3-1 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 
  NATURAIS

N/A 3-1-1 LIVROS

N/A 3-1-1-1 Livro tombo Permanente ----  X   BASE LEGAL: Lei nº 6015/73.

N/A 3-1-1-2 Livro de editais e proclamas Permanente ----  X   BASE LEGAL: Lei nº 6015/73.

N/A 3-1-1-3 Livro de registro de nascimento -  Permanente ----  X   BASE LEGAL: Lei nº 6015/73.
  assento

N/A 3-1-1-4 Livro de registro de óbito - assento Permanente ----  X   BASE LEGAL: Lei nº 6015/73.         
N/A 3-1-1-5 Livro de registro de casamento -  Permanente ----  X   BASE LEGAL: Lei nº 6015/73.
  assento

N/A 3-1-1-6 Livro E – registro de qualquer  Permanente ----  X   BASE LEGAL: Lei nº 6015/73.
  espécie (sentenças, transcrições,        
  opções de nacionalidade, etc.)

N/A 3-1-2 REGISTRO DE NASCIMENTO –  Permanente ----  X X X BASE LEGAL: Lei nº 6015/73.
  ASSENTO (INATIVO)       

N/A 3-1-3 DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO -  1 ano ---- X    => Documento controlado 
  DNV       pelo Ministério da Saúde.

N/A 3-1-4 REGISTRO DE ÓBITO – ASSENTO  Permanente   X X X => BASE LEGAL:
  (INATIVO)       - Lei nº 6015/73.

N/A 3-1-5 DECLARAÇÃO DE ÓBITO – DO  1 ano ---- X    => Documento controlado
  (GUIA)       pelo Ministério da Saúde.

N/A 3-1-6 RETIFICAÇÕES DE QUALQUER  5 anos  ---- X    =>BASE LEGAL:
  ESPÉCIE, REGISTRO DE        - Lei nº 6015/73.
  NASCIMENTO TARDIO E OUTROS 
  PROCESSOS COM TRÂMITE NA 
  PRÓPRIA SERVENTIA

N/A 3-1-7 AVERBAÇÕES (MANDADO, CARTA  5 anos após a  ---- X    =>BASE LEGAL: 
  DE SENTENÇA,  averbação       - Lei nº 6015/73.
  RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO  própriamente 
  DE PATERNIDADE, ADOÇÃO,  dita
  LEGITIMAÇÕES ETC.)

N/A 3-1-8 CASAMENTO

N/A 3-1-8-1 Registro de casamento – assento  Permanente ----  X X X BASE LEGAL: Lei nº 6015/73.

N/A 3-1-8-2 Habilitação para casamento

N/A 3-1-8-2-1 Casamentos celebrados 5 anos após o  ---- X  X X => PRAZO DE GUARDA:
   trânsito em       - A eliminação só é permitida
   julgado da       caso a documentação seja
   sentença       microfilmada ou digitalizada;
   homologatória      - Microfilmar ou digitalizar: 
         memorial, certidão de nasci-
         mento dos noivos, termo de 
         opção, certidão de habilitação 
         de casamento ou a certifica-
         ção de sua entrega aos nuben
         -tes, sentença de suprimento 
         de idade núbil e sentença ho-
         mologatória (Lei nº 6015/73).
         =>QUANTO AO CONTEÚDO, 
         ENGLOBA: -Sentença de 
         suprimento de idade núbil/
         Suprimento de idade ou 
         consentimento (código 3-1-9)



15Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Fa
se

Co
rr

en
te

Fa
se

In
te

rm
ed

iá
ria

El
im

in
aç

ão

G
ua

rd
a 

Pe
rm

an
en

te

M
ic

ro
fil

m
ag

em

D
ig

ita
liz

aç
ão

Destinação final
Prazo de guarda 

(Unidade Competente - 
fins probatórios)

Observação
Código

(método
 duplex)

Assunto

SI
G

A-
D

O
C 

(A
dm

.)
ou

 C
N

J 
(J

ud
.)

N/A 3-1-8-2-2 Casamentos inocorridos 6 meses após  ---- X    => O casamento não realizado 
   a autuação      no prazo de 90 (noventa) dias 
         após a efetiva habilitação 
         sofre os efeitos da decadência 
         (Código Civil).

N/A 3-1-8-3 Edital de proclamas 6 meses após ---- X
   a sua fixação 
   no serviço e 
   publicação

N/A 3-1-9 SUPRIMENTO (DE IDADE OU  2 anos após o ---- X  X X => PRAZO DE GUARDA:
  CONSENTIMENTO) (INATIVO) trânsito em      - A eliminação só é permitida
   julgado da       caso a documentação seja
   sentença      microfilmada ou digitalizada;

N/A 3-1-10 COMUNICAÇÕES 2 anos após a  ---- X    => BASE LEGAL:
   efetiva       - Art. 106 da Lei nº 6015/73.
   anotação

N/A 3-1-11 DECLARAÇÃO DE  1 ano ---- X
  HIPOSSUFICIÊNCIA

N/A 3-1-12 REGISTRO DE QUALQUER  Permanente ----  X X X => BASE LEGAL: 
  ESPÉCIE (SENTENÇAS,        - Lei nº 6015/73.
  TRANSCRIÇÕES, OPÇÕES DE 
  NACIONALIDADE) (INATIVO)

N/A 3-1-13 DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM  5 anos após o ---- X     => BASE LEGAL: 
  O REGISTRO (FEITOS  efetivo registro       - Lei nº 6015/73.
  REFERENTES A BRASILEIROS NO  no Livro E
  EXTERIOR, APÓS REGISTRO NO 
  RTD; OPÇÕES DE 
  NACIONALIDADE ETC.)

N/A 3-2 REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

N/A 3-2-1 Livros

N/A 3-2-1-1 Protocolo Permanente ----  X

N/A 3-2-1-2 Registro geral  Permanente ----  X

N/A 3-2-1-3 Registro auxiliar  Permanente ----  X

N/A 3-2-1-4 Indicador real  Permanente ----  X

N/A 3-2-1-5 Indicador pessoal  Permanente ----  X

N/A 3-2-1-6 De estrangeiros de terras rurais Permanente ----  X

N/A 3-2-1-7 Indisponibilidade de bens Permanente ----  X

N/A 3-2-1-8 Registro de Torrens Permanente ----  X

N/A 3-2-2 AVISO DE INDISPONIBILIDADE DE   ----  X
  BENS 

N/A 3-2-3 MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO Permanente ----  X

N/A 3-2-4 MEMORIAL DE LOTEAMENTO Permanente ----  X

N/A 3-2-5 DOCUMENTOS APRESENTADOS  5 anos após o  ---- X    => QUANTO AO CONTEÚDO,
  PARA REGISTRO (TÍTULOS, COM  cancelamento       ENGLOBA: - carta de adjudica-
  PRENOTAÇÃO CANCELADA, NÃO  da prenotação      ção; formal de partilha; quita- 
  RETIRADOS PELO REQUERENTE)       ção de hipoteca/averbação; 
          escrituras translativas 
         de propriedade, de hipoteca e
         requerimento de averbação.

N/A 3-2-5-1 DOCUMENTOS APRESENTADOS  1 ano ---- X  X X => PRAZO DE GUARDA:
  PARA REGISTRO (TÍTULOS        - A eliminação só é permitida
  REGISTRADOS)       caso a documentação seja
         microfilmada ou digitalizada.
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N/A 3-2-6 COMPROVANTE DE EMISSÃO DE  5 anos ---- X
  DECLARAÇÃO DE OPERAÇÃO 
  IMOBILIÁRIA (DOI)

N/A 3-3 REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO / 
  DISTRIBUIDORES

N/A 3-3-1 LIVROS  ----

N/A 3-3-1-1 Registro de ações distribuídas Permanente ----  X

N/A 3-3-1-2 Registro de títulos distribuídos  Permanente ----  X
  para protesto

N/A 3-3-1-3 Registro de títulos distribuídos  Permanente ----  X   => ALTERAÇÕES: - Denomina-
  para transferência de domínio       ção anterior: “Ônus reais”.

N/A 3-3-1-4 Registro de sentença – Varas  Permanente ----  X
  empresariais 

N/A 3-3-1-5 Registro de escritura pública de  Permanente ----  X
  imóveis

N/A 3-3-1-6 Registro de testamentos Permanente ----  X

N/A 3-3-1-7 Registro de habilitações de Permanente  ----  X
  casamentos

N/A 3-3-1-8 Registro de constituição de pessoa Permanente ----  X
  jurídica

N/A 3-3-1-9 Registro de títulos e documentos Permanente ----  X

N/A 3-3-2 ATAS DE DISTRIBUIÇÃO 5 anos ---- X  X X => PRAZO DE GUARDA:
         - A eliminação só é permitida 
         caso a documentação seja 
         microfilmada ou digitalizada.

N/A 3-3-3 AVISOS DA CGJ (SOBRE  20 anos ---- X  X X => PRAZO DE GUARDA:
  INDISPONIBILIDADE DE BENS        - A eliminação só é permitida
  ETC.)       caso a documentação seja
         microfilmada ou digitalizada.

N/A 3-3-4 CERTIDÕES DE BAIXAS  10 anos ---- X    => BASE LEGAL:
  (PROTESTOS), CARTAS DE        - Art. 205 do Código Civil.
  ANUÊNCIAS 

N/A 3-3-5 COMUNICAÇÃO RELATIVA À  1 ano após o  ---- X    => BASE LEGAL:
  HABILITAÇÃO DE CASAMENTO  efetivo registro      - Art. 205 do Código Civil.
  (DAS CIRCUNSCRIÇÕES DE 
  REGISTRO CIVIL) 

N/A 3-3-6 DECLARAÇÃO DE HOMONÍMIA 20 anos ---- X  X X => PRAZO DE GUARDA:
         - A eliminação só é permitida 
         caso a documentação seja 
         microfilmada ou digitalizada.5

N/A 3-3-7 FICHAS E ÍNDICES  20 anos ---- X  X X => PRAZO DE GUARDA:
         - A eliminação só é permitida
         caso a documentação seja
         microfilmada ou digitalizada.

N/A 3-3-8 OFÍCIOS - DE ANOTAÇÕES  10 anos ---- X    => BASE LEGAL:
  (AVERBAÇÕES, BAIXAS,        - Art. 205 do Código Civil;
  RETIFICAÇÕES, INCLUSÕES ETC.)

N/A 3-3-9 OFÍCIOS / PEDIDOS DE  5 anos ---- X
  CERTIDÕES E CANCELAMENTOS

N/A 3-3-10 PROTOCOLO DOS TÍTULOS  10 anos ---- X  X X => PRAZO DE GUARDA:
  DISTRIBUÍDOS PARA PROTESTO        - A eliminação só é permitida
         caso a documentação seja
         microfilmada ou digitalizada.
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N/A 3-3-11 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS -  1 ano ---- X  X X => PRAZO DE GUARDA:
  SOBRE REQUISIÇÃO DE        - A eliminação só é permitida
  CERTIDÕES (DIÁRIO OFICIAL,...)        caso a documentação seja
         microfilmada ou digitalizada.

N/A 3-3-12 CÓPIA DE TÍTULOS E / OU  10 anos ---- X    => PRAZO DE GUARDA:
  REQUERIMENTOS        - Caso estes documentos 
  APRESENTADOS PARA        sejam microfilmados ou
  PROTESTO         digitalizados, a eliminação 
         poderá ocorrer a qualquer
         tempo (Art. 35 § 2º 
         da Lei nº 9492/97).

N/A 3-4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS 

N/A 3-4-1 LIVROS

N/A 3-4-1-1 Protocolo  3 anos ---- X    => BASE LEGAL:
         - Art. 36 da Lei nº 9492/97 

N/A 3-4-1-2 Registro de protesto  10 anos ---- X    => BASE LEGAL:
         - Art. 36 da Lei nº 9492/97

N/A 3-4-2 COMPROVANTES DE PAGAMENTO  1 mês ---- X    => BASE LEGAL: - Art. 35 
  DOS CREDORES, DE DEVOLUÇÃO        § 1º, III, da Lei nº 9492/97
  DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

N/A 3-4-3 INTIMAÇÕES E EDITAIS

N/A 3-4-3-1 de documentos protestados 1 ano ---- X    => BASE LEGAL: - Art. 35 
         § 1º, III, da Lei nº 9492/97

N/A 3-4-3-2 de títulos pagos ou retirados 6 meses ---- X    => BASE LEGAL: - Art. 35 
         § 1º, III, da Lei nº 9492/97

N/A 3-4-4 MANDADOS / OFÍCIOS JUDICIAIS 10 anos ---- X    => BASE LEGAL:
         - Art. 205 – Código Civil

N/A 3-4-4-1 Mandado de sustação 1 ano após  ---- X    => BASE LEGAL: - Art. 35  
   solução       § 3º, da Lei nº 9492/97
   definitiva pelo 
   Juiz

N/A 3-4-5 ORDENS DE CANCELAMENTO 1 ano ---- X    => BASE LEGAL: - Art. 35 
         § 1º, I, da Lei nº 9492/97

N/A 3-4-6 DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM  1 ano ---- X    => BASE LEGAL: - Analogia 
  A AVERBAÇÃO NO REGISTRO       no art. 35 § 1º, I, 
         da Lei nº 9492/97

N/A 3-5 OFÍCIO DE NOTAS

N/A 3-5-1 LIVROS

N/A 3-5-1-1 Protocolo de livros  Permanente ----  X

N/A 3-5-1-2 Testamentos públicos  Permanente ----  X

N/A 3-5-1-3 Aprovação de testamentos  Permanente ----  X
  cerrados 

N/A 3-5-1-4 Escritura / misto Permanente ----  X

N/A 3-5-1-5 Procurações e substabelecimentos  Permanente ----  X
  / misto

N/A 3-5-1-6 Depósito de firmas Permanente ----  X

N/A 3-5-1-7 Reconhecimento de firmas por  Permanente ----  X
  autenticidade

N/A 3-5-1-8 Índice de testamentos e notas Permanente ----  X

N/A 3-5-1-9 Outros livros (auxiliares) Permanente ----  X

N/A 3-5-2 FICHAS DE DEPÓSITO DE FIRMAS  Permanente ----  X
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N/A 3-5-3 CERTIDÕES DOS  10 anos ---- X    => BASE LEGAL:
  DISTRIBUIDORES, INTERDIÇÕES E        - Art. 205 do Código Civil.
  TUTELAS

N/A 3-5-4 CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE  10 anos ---- X    => BASE LEGAL:
  ESCRITURAS (NOTAS DE        - Art. 205 do Código Civil.
  DISTRIBUIÇÃO)

N/A 3-5-5 OUTROS DOCUMENTOS DE  10 anos ---- X    => BASE LEGAL:
  ESCRITURA / PROCURAÇÃO       - Art. 205 do Código Civil.

N/A 3-5-6 COMPROVANTE DE EMISSÃO DE  5 anos ---- X
  DECLARAÇÃO DE OPERAÇÃO 
  IMOBILIÁRIA (DOI)

N/A 3-6 OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS 
  DE CONTRATOS MARÍTIMOS

N/A 3-6-1 LIVROS       => Fazem parte desse grupo
         os livros da subclasse 
         3-5 - Ofício de Notas.

N/A 3-6-1-1 Protocolo Permanente ----  X

N/A 3-6-1-2 Registro de contratos Permanente ----  X

N/A 3-6-1-3 Procuração  Permanente ----  X

N/A 3-6-1-4 Escritura  Permanente ----  X

N/A 3-6-1-5 Abertura de firma  Permanente ----  X

N/A 3-6-1-6 Reconhecimento de firmas por  Permanente ----  X
  autenticidade 

N/A 3-6-2 AVISO DE INDISPONIBILIDADE DE  20 anos ---- X  X X => PRAZO DE GUARDA:
  BENS       - A eliminação só é permitida 
         caso a documentação seja 
         microfilmada ou digitalizada.

N/A 3-6-3 CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO  20 anos ---- X

N/A 3-6-4 DEPÓSITO DE FIRMAS (FICHAS)  Permanente ----  X

N/A 3-6-5 MATRÍCULAS (FICHAS) Permanente ----  X

N/A 3-6-6 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 2 anos  ---- X
  (DIÁRIO OFICIAL,...) 

N/A 3-6-7 REGISTROS DIVERSOS (FICHAS)  Permanente ----  X  X

N/A 3-6-8 DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM  15 anos ---- X    => BASE LEGAL:
  O REGISTRO       - Art. 205 do Código Civil.

N/A 3-6-9 DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM 5 anos ---- X
  A PROCURAÇÃO, A ESCRITURA 

N/A 3-7 REGISTRO DE TÍTULOS E 
  DOCUMENTOS

N/A 3-7-1 LIVROS REGISTRAIS

N/A 3-7-1-1 Livro A (Protocolo) Permanente ----  X

N/A 3-7-1-2 Livro B (Registro integral) Permanente ----  X

N/A 3-7-1-3 Livro C (Registro resumido) Permanente ----  X

N/A 3-7-1-4 Livro D (Indicador pessoal) Permanente ----  X

N/A 3-7-2 AVISO DE INDISPONIBILIDADE DE  20 anos ---- X  X
  BENS 

N/A 3-7-3 BOLETINS DOS ATOS 5 anos ----  X
  EXTRAJUDICIAIS
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N/A 3-7-4 COMPROVANTES DE EMISSÃO DE  5 anos ---- X  X
  DECLARAÇÃO DE OPERAÇÃO 
  IMOBILIÁRIA (DOI) 

N/A 3-7-5 CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO 10 anos ---- X    => BASE LEGAL:
  (NOTAS DE DISTRIBUIÇÃO)       - Art. 205 do Código Civil.

N/A 3-7-6 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS  2 anos ---- X
  (DIÁRIO OFICIAL,...) 

N/A 3-7-7 REQUERIMENTOS DE  10 anos ---- X  X X => PRAZO DE GUARDA:
  CANCELAMENTOS DE REGISTROS        - A eliminação só é permitida 
  E DOCUMENTOS       caso a documentação seja
         microfilmada ou digitalizada.
         => BASE LEGAL: 
         - Art. 205 do Código Civil

N/A 3-7-8 DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM  10 anos ---- X    => BASE LEGAL:
  O REGISTRO       - Art. 205 do Código Civil.

N/A 3-8 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 
  JURÍDICAS

N/A 3-8-1 LIVROS

N/A 3-8-1-1 Protocolo Permanente ----  X   => BASE LEGAL:
         - Art. 1º da Lei nº 6015/73.

N/A 3-8-1-2 Livro A (registros de contratos,  Permanente ----  X   => BASE LEGAL:
  estatutos etc.) e B (oficinas,        - Art. 1º da Lei nº 6015/73.
  impressoras, jornais e periódicos)

N/A 3-8-2 CERTIDÕES RECEBIDAS PARA  10 anos ---- X  X X => PRAZO DE GUARDA:
  REGISTROS E AVERBAÇÕES       - A eliminação só é permitida
         caso a documentação seja
         microfilmada ou digitalizada.

N/A 3-8-3 CÓPIA DE DOCUMENTOS  10 anos ---- X  X X => PRAZO DE GUARDA:
  PESSOAIS DOS SÓCIOS /        - A eliminação só é permitida 
  PRESIDENTE        caso a documentação seja
         microfilmada ou digitalizada.

N/A 3-8-4 EXEMPLARES DE CONTRATOS SOCIAIS,  Permanente ----  X
  ATOS, ESTATUTOS (REGISTRADOS)

N/A 3-8-5 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 1 ano ---- X
  (DIÁRIO OFICIAL,...) 

N/A 3-8-6 REQUERIMENTOS DE REGISTRO 1 ano ---- X

N/A 3-9 DOCUMENTOS COMUNS

N/A 3-9-1 LIVROS 

N/A 3-9-1-1 Adicional 10 anos ---- X

N/A 3-9-1-2 Controle de selos 10 anos ---- X

N/A 3-9-2 CERTIDÃO NÃO PROCURADA PELAS 3 meses  ---- X
  PARTES / CÓPIA DE CERTIDÃO
  (DOCUMENTOS COMUNS)

N/A 3-9-3 GUIA DE RECOLHIMENTO DE 10 anos ---- X
  RECEITA JUDICIÁRIA 

N/A 3-9-4 OFÍCIOS / REQUERIMENTOS 5 anos ---- X

N/A 3-9-5 RELATÓRIOS DE CORREIÇÃO 5 anos ---- X

N/A 3-9-6 RECIBO 5 anos ---- X

N/A 3-9-7 BOLETINS DOS ATOS EXTRAJUDICIAIS 5 anos ---- X
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cobrança do laudêmio municipal se fun-
damenta no instituto jurídico trazido 
pelo Código Civil de 1916 denominado 

“enfiteuse” e que tem natureza jurídica de di-
reito real, sendo aquele pelo qual o proprietá-
rio ou senhorio direto de um imóvel atribui 
a outrem (enfiteuta) o domínio útil dele, me-
diante o pagamento pela pessoa que o adquire 
de uma pensão ou foro anual, bem como de 
um laudêmio quando houver transferência.

O artigo 674, do Código Civil de 1916, es-
tabelecia que: “são direitos reais, além da pro-
priedade: I - A enfiteuse.”

Assim, o laudêmio, que possui como pres-
suposto lógico a enfiteuse, encontrava-se dis-
ciplinado no artigo 686 do anterior Código 
Civil, que assim dispunha:

Art. 686. Sempre que se realizar a trans-
ferência do domínio útil, por venda ou 
dação em pagamento, o senhorio dire-
to, que não usar da opção, terá direito 
de receber do alienante o laudêmio, que 
será de 2,5% (dois e meio por cento) so-
bre o preço da alienação, se outro não 
se tiver fixado no título de aforamento.

Maria Helena Diniz afirma que a enfiteuse 
tem como nascedouro a era helênica sendo 
“oriunda da Grécia, por volta do século V a. 
C., de onde se trasladou para o direito roma-
no”1. A fusão entre o jus emphyteuticongrego e 
o ager vectigalis  romano se deu na era justi-
niana, com a finalidade de prender o lavrador 
à terra que este cultivava, mas que não lhe per-
tencia e o proprietário, por ser pessoa indefi-
nida (colégio, cidade ou corporação e só mais 
tarde pessoas particulares), não explorava ou 
cultivava a terra2. 

De qualquer modo, afirma o jurista Serpa 
Lopes: “foi o Direito romano a fonte de onde 
emanaram os princípios básicos sobre os quais 
o instituto é modernamente apresentado”3. 

Foi na era justiniana que o instituto adqui-
riu caráter perpétuo, só então sendo classifi-
cado como direito real, vez que os arrendatá-
rios não mais eram obrigados a deixar a terra, 
desde que pagassem a renda convencionada. 
Já nesta época a enfiteuse era considerada o 
“direito de cultivar o campo alheio, mediante 
uma pensão anual e de aproveitá-lo tão am-
plamente como o faz o proprietário, sem toda-
via destruir-lhe a substância”. 

Já na Idade Média, a organização feudal 
do Estado não tolerava “a existência de terra 
sem senhor e seus vassalos”, fato que provocou 
grande mudança do instituto.

Pois bem. A teoria dos dois domínios (do 
senhorio direto e o domínio útil do particular 
enfiteuta) originou-se no período feudal pela 
existência de uma actio utilis concedida ao en-
fiteuta. Prevalece, desde então, a concepção da 
“perda do domínio por parte do concedente 
da enfiteuse para, em seu lugar, surgir um sub
-rogado numa renda perpétua”,  cujos únicos 
direitos reconhecidos eram o direito ao foro, 
ao laudêmio e à preferência.

Na época em que o Brasil foi descoberto 
por Portugal, “o direito de conquista ou do 
descobridor reconhecia ser o solo domínio 
do vencedor ou descobridor”. Por conta de tal 
legislação, as terras brasileiras passaram a ser 
consideradas propriedade da Coroa de Portu-
gal. Entretanto, através das sesmarias, a Coroa 
Portuguesa doou terras brasileiras a particu-
lares, “com a finalidade exclusiva de cultiva-
rem-nas e nelas edificarem as suas moradias. 
Caso não atingissem a finalidade prevista, 
voltavam ao domínio da Coroa, quando eram 
consideradas devolutas”. Tanto as terras objeto 
de doação das sesmarias quanto as terras de-
volutas, foram objeto de contrato de enfiteuse. 

Em resumo: em um dado momento históri-
co do Brasil, o instituto da enfiteuse foi muito 
importante e serviu para fomentar a urba-
nização e o crescimento das cidades, onde o 
Município através de um “título de aforamen-
to” entregava ao particular um determinado 
terreno, sob a condição de que fosse pago 

anualmente o valor chamado de “foro” junto 
com o IPTU e quando esse particular quisesse 
alienar esse imóvel a terceiros, esse alienante 
deveria pagar um valor chamado “laudêmio”, 
que em alguns Municípios é de 3% sobre o va-
lor de avaliação do imóvel realizado pelas Pre-
feituras, no momento da avaliação do impos-
to de transmissão sobre bens imóveis. Dessa 
forma, os direitos reconhecidos ao Município 
(senhorio direto) é o direito ao foro, ao laudê-
mio e à preferência.

No entanto, há que se distinguir duas espé-
cies de laudêmio: o municipal (cobrado pelos 
Municípios e previsto nas legislações muni-
cipais, com fundamento no Código Civil de 
1916) e o federal, que é aquele cobrado pela 
Secretaria do Patrimônio da União – SPU – 
em razão dos “terrenos de marinha”, onde in-
cide o Decreto-Lei nº 9760/1946, que dispõe 
sobre os bens imóveis da União e estabelece: 
“Art. 68. Os foros, laudêmios, taxas, cotas, alu-
guéis e multas serão recolhidos na estação arre-
cadadora da Fazenda Nacional com jurisdição 
na localidade do imóvel.” 

No laudêmio municipal, o Município na 
época de vigência do Código Civil de 1916, 
podia dar em enfiteuse terrenos do patrimô-
nio municipal, a qualquer cidadão, mediante o 
chamado título de aforamento que era levado 
ao registro imobiliário e constituía o “domínio 
útil” sobre o imóvel. 

A concessão era feita mediante um “contra-
to” firmado no chamado “título de aforamen-
to”, que especificava a localização e o tamanho 
da área do terreno, bem como a importância 
dos “foros” devidos. Já o “laudêmio” seria de-
vido sobre todas as transferências que se ope-
rarem, incidindo sobre o valor de alienação, 
sendo cobrado juntamente com o imposto de 
transmissão sobre bens imóveis (ITBI).

Sobre a natureza jurídica, o laudêmio e 
aforamentos ou foros não são tributos (co-
bráveis na forma que a lei determinar, em ra-
zão da soberania do ente público), mas uma 
relação contratual de direito obrigacional, na 
qual o ente público participa na condição de 
contratante e como tal está sujeito aos prin-
cípios gerais dos contratos, sendo o laudêmio 
uma “renda dos bens municipais” a ser pago 
por aquele que tem o domínio útil do imóvel 

A
Laudêmio Municipal nas Escrituras

“Antes de lavrar qualquer 
escritura pública que 
importe em transferência 
do imóvel, o Tabelião de 
Notas deve observar se na 
matrícula há a expressão 
“domínio útil” e em caso 
positivo é quase certo que 
haverá a incidência da 
cobrança do laudêmio, o 
que deverá ser lançado no 
texto do ato notarial.

1DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas. 19 ed. rev. e atual. de acordo com o novo Código 
Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002) e o Projeto de Lei n. 6.960/2002. São Paulo: Saraiva, 2004. 4 v. p. 348.
2Ibidem.
3LOPES, M. M. de Serpa. A enfiteuse: sua natureza jurídica e seu futuro. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S. A., 
1956. p. 8.
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(cidadão) ao Município (aquele que possui o 
senhorio direto). 

Além disso, cumpre esclarecer o seguin-
te fato: apesar do Código Civil de 2002 não 
prever no rol dos direitos reais a enfiteuse, e 
embora o artigo 2.038 do novo Código Civil 
tenha proibido a constituição de enfiteuse ou 
subenfiteuses, tal dispositivo disciplinou que 
as existentes, até sua extinção, subordinam-se 
às disposições do Código Civil de 1916.

Dessa forma, no âmbito local, a cobrança do 
laudêmio permanece válida e de acordo com 
o ordenamento jurídico, com base no artigo 
2038, do Código Civil, sendo uma espécie de 
receita patrimonial imobiliária, devida ao se-
nhorio direto (o Município), em decorrência 
de transferência onerosa do domínio útil ou 
ocupação do imóvel do enfiteuta a outrem, de-
vendo ser lançado o seu recolhimento nas es-
crituras públicas de imóveis onde incide o insti-
tuto da enfiteuse, onde o Laudêmio será devido 
sobre todas as transferências que se operarem, 
o que em alguns Municípios será cobrado na 
base de 3% (três por cento) sobre o valor da 
alienação. Tal alíquota é disciplinada normal-
mente nos Códigos Tributários Municipais.

Portanto, antes de lavrar qualquer escritura 
pública que importe em transferência do imó-
vel, o Tabelião de Notas deve observar se na 
matrícula há a expressão “domínio útil” e em 
caso positivo é quase certo que haverá a inci-
dência da cobrança do laudêmio, o que deverá 
ser lançado no texto do ato notarial. 

Rodrigo Reis Cyrino é Tabelião de Notas do 
Cartório do 2º Ofício - Tabelionato de Linhares 
(ES), membro da Comissão de Segurança 
e Tecnologia da Comissão de Assuntos 
Americanos da União Internacional do 
Notariado – UINL, vice-presidente regional 
do Sudeste da Diretoria do Colégio Notarial 
Federal - Conselho Federal
Presidente do Colégio Notarial do Brasil - Seção 
Espírito Santo, 2º Vice-presidente do Sindicato 
dos Notários e Registradores do Espírito 
Santo - Sinoreg-ES, mestre em Direito Estado e 
Cidadania, pós-graduado em Direito Privado e 
Direito Processual Civil, palestrante em Direito 
Notarial e Registral e autor de diversos artigos
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Testamento Vital ou Diretivas/De-
clarações Antecipadas de Última 
Vontade, embora pouco conhecido 

no Brasil, está legalizado há várias décadas 
em muitos estados norte-americanos, tendo 
a Califórnia sido o primeiro estado a trazer 
normatização sobre o tema em 1976 através 
do California Natural Death Act e também a 
legalizar a figura do procurador de cuidados 
de saúde através do California Durable Power 
of Attorney for Health Care Decisions Act, em 
1984. Mais recentemente, muitos países eu-
ropeus aprovaram legislação específica sobre 
a matéria, reforçando a possibilidade de uma 
pessoa manifestar sua vontade sobre os trata-
mentos que deseja (ou não) para si, em uma 
fase de incapacidade ocasional.

O Testamento Vital é um instrumento éti-
co/jurídico redigido por uma pessoa no pleno 
gozo de suas faculdades mentais, com o obje-
tivo de dispor acerca dos cuidados, tratamen-
tos e procedimentos que deseja ou não ser 
submetida quando estiver com uma doença 
ameaçadora da vida, fora de possibilidades 
terapêuticas e impossibilitado de manifestar 
livremente sua vontade. Ele vem reforçar a au-
tonomia da pessoa, podendo ser complemen-
tado com a nomeação de um procurador de 
cuidados de saúde.

Nessa esteira, é forçoso lembrar a extrema 
importância desse documento ser redigido 
com a ajuda de um médico de confiança do 
paciente, contudo, o profissional da saúde terá 
apenas o papel de orientar a pessoa quanto aos 
termos técnicos, pois a vontade que está sen-
do manifestada é exclusivamente do paciente. 
Deve-se igualmente salientar a importância 
do testador ou declarante em procurar um 
cartório de Notas de sua confiança a fim de 
instrumentalizar tal vontade de forma autên-
tica, segura e eficaz, além de garantir a publi-
cidade do ato.

No Brasil não existe legislação específica 
sobre o tema e nenhuma determinação legal 
para formalização do testamento vital, por 
este motivo os cuidados devem ser ainda 
maiores. Nesse descortino, foi criado o REN-
TEV (Registro Nacional de Testamento Vital), 
no âmbito do sistema de saúde, com o intuito 
de agilizar o acesso ao Testamento Vital em 
tempo real por parte dos profissionais da área 
médica. No entanto, ainda poucas pessoas têm 
conhecimento acerca da matéria e da sua real 
importância.

É forçoso mencionar que, o Conselho Fede-

Noções gerais 
sobre Testamento Vital

O

Évelly Salvador Miranda é Registradora Civil e Notária Substituta do Cartório de Registro 
Civil e Notas de Iúna, pós-graduada em Direito de Família, Sucessões e Previdenciário.

“É forçoso lembrar a 
extrema importância desse 
documento ser redigido 
com a ajuda de um médico 
de confiança do paciente, 
contudo, o profissional 
da saúde terá apenas o 
papel de orientar a pessoa 
quanto aos termos técnicos, 
pois a vontade que está 
sendo manifestada é 
exclusivamente do paciente
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“O Testamento Vital vem 
reforçar a autonomia 

da pessoa, podendo ser 
complementado com 
a nomeação de um 

procurador de cuidados 
de saúde”

ral de Medicina aprovou no dia 30.08.2012 a 
resolução n. 1995/12 que permite ao paciente 
registrar seu testamento vital na ficha médica 
ou no prontuário, inclusive, o Poder Judiciário 
reconheceu a constitucionalidade dessa re-
solução, o que representa um grande avanço 
no Brasil, pois vincula o médico à vontade do 
paciente.

Lado outro, o Código de Normas do Esta-
do de Minas Gerais, publicado em 2013, ino-
vou e normatizou sobre o tema no Capítulo 
X, artigos 259 a 261, muito embora não tenha 
trazido a nomenclatura de “Testamento Vital”, 
mas sim “Declarações Antecipadas de Vonta-
de”. Vejamos:

CAPÍTULO X
DAS DECLARAÇÕES 
ANTECIPADAS DE VONTADE

Art. 259. Poderá ser lavrada por instrumento 
público a declaração antecipada de vontade de 
pessoa capaz, também denominada diretrizes 
antecipadas, que se consubstancia em um con-
junto de instruções Tribuna Aberta 112 e von-

tades a respeito do corpo, da personalidade e 
da administração familiar e patrimonial para 
a eventualidade de moléstia grave ou acidente 
que venha a impedir a pessoa de expressar sua 
vontade.

Art. 260. Pela declaração antecipada de vonta-
de, o declarante poderá orientar os profissionais 
médicos sobre cuidados e tratamentos que quer, 
ou não, receber no momento em que estiver in-
capacitado de expressar, livre e autonomamente, 
sua vontade.

Art. 261. No instrumento público lavrado no 
Livro de Notas (Livro N) em que for feita a de-
claração antecipada de vontade, o declarante 
poderá constituir procuradores para, na even-
tualidade de não poder expressar sua vontade, 
administrar seus bens e representá-lo perante 
médicos e hospitais sobre cuidados e tratamentos 
a que será submetido, sendo, neste caso, conside-
rados praticados 2 (dois) atos, quais sejam a 
lavratura de uma escritura pública declarató-
ria e a de uma procuração.

Nesse diapasão, entendemos que a nomen-
clatura “testamento” é apenas elucidativa, pois 
trata-se de manifestação de última vontade. To-
davia, o ato tem natureza jurídica de Declarató-
ria Pública e por assim ser, não recairia nas proi-
bições da resolução 35 do CNJ e Lei 11.441/07 
que obsta a lavratura de Inventário Extrajudicial 
quando o de cujus houver deixado testamento.

Assim sendo, os emolumentos devidos deve-
rão ser cobrados conforme tabela 07 do regi-
mento de Custas do Estado do Espírito Santo, 
“Escritura sem valor Declarado” e, quando 
houver nomeação de procurador, cobrar-se-ão 
emolumentos também em relação a esse segun-
do ato praticado, ainda que os poderes tenham 
sido outorgados no corpo da Escritura Pública, 
conforme nos permite o Código de Normas 
Estadual, por se tratar de dois atos inter vivos 
distintos.

Ante o exposto, percebemos que o Testa-
mento Vital ou Diretivas/Declarações Anteci-
padas de Última Vontade é a expressão mais 
acentuada da vontade previamente manifes-
tada por parte do “doente”. Sua normatização 
não é apenas um passo no sentido da afirmação 
do direito inalienável à autodeterminação das 
pessoas. É uma vitória das sociedades demo-
cráticas e plurais que defendem o ideal de que 
a cidadania se exerce com um profundo senti-
do ético de responsabilidade, tendo em vista o 
princípio constitucional da dignidade da pes-
soa humana.
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S=A=I=B=A=M tantos quantos este público instrumento de Testa-
mento Vital, bastante virem ou notícias suas tiverem, que, aos [DATA/
EXTENSO] neste  CARTÓRIO .........................., cujos serviços me foram 
regularmente delegados pelo Poder Público Estatal, perante mim, 
..........................., em pleno e estável exercício da titularidade nesta 
Serventia, compareceu como [OUTORGANTE] TESTADOR “A”, (qualifica-
ção completa). O presente Testador, bem como as duas testemunhas 
adiante nomeadas e especialmente convocadas para este ato, foram 
reconhecidos como sendo os próprios por mim, Notário, após confe-
rência dos documentos de identificação, que ficam arquivados neste 
Serviço Notarial, do que de tudo dou fé. Então, perante mim e as teste-
munhas, pelo Testador, que se encontra em gozo de seu perfeito juízo 
e entendimento, segundo o parecer meu e das aludidas testemunhas, 
me foi dito que é de sua livre e espontânea vontade, sem qualquer 
coação ou mesmo induzimento, fazer o seu TESTAMENTO, revogató-
rio de qualquer outro que haja feito porventura anteriormente, o qual 
conterá disposições de última vontade, o que ora faz pela presente 
escritura e nos melhores termos de Direito, declarando-me em idio-
ma pátrio o que se segue. Que, de conformidade com o que dispõe a 
Resolução 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina, artigo 41 
do Código de Ética Médica e arts 1.964 e seguintes do Código Civil, 
DECIDO, depois de ter me informado sobre as consequências médicas 
e jurídicas, o seguinte: que a aplicação de medidas de prolongamento 
da vida, em especial operações, respiração e alimentação artificiais, 
incluindo a sonda gástrica, bem como a manutenção da função cere-
bral, não devem ser realizadas se dois médicos tiverem diagnosticado, 
independentemente um do outro, e constatado que: a) me encontro, 
inelutavelmente, no processo direto de falecimento, no qual qualquer 
terapia de manutenção da vida irá apenas adiar a morte ou prolongar 
o sofrimento sem perspectiva de cura ou sequer de melhora significa-
tiva, ou; b) me encontro em coma sem perspectiva de recuperação da 
consciência, ou; c) a maior probabilidade é de que se dê uma lesão per-

manente no meu cérebro, causando invalidez total, ou; d) no meu corpo 
haja uma falha de funções vitais que não possa ser tratada com forte 
possibilidade de recuperação integral, ou seja, considerada irreversí-
vel. Nesses casos, o tratamento deve se resumir aos CUIDADOS PALIA-
TIVOS direcionados de forma a aliviar dores, inquietação e medo, mes-
mo que através desses tratamentos e cuidados não se possa excluir 
possível morte. Eu quero poder morrer com dignidade, em paz e, de for-
ma absoluta, desejo que isso aconteça – se não for de todo impossível 
– no meu ambiente familiar. Não quero que me seja aplicada qualquer 
ação médica pela qual os benefícios sejam nulos ou demasiadamen-
te pequenos e não superem os seus potenciais malefícios. Desejo o 
acompanhamento de assistência religiosa. Meu médico particular, Dr. 
Xxxxxx CRM....   (OU: Minha (meu) esposa (o), Sra. (Sr.) Xxxxxxxxxxxxxxx, 
ou outra pessoa de confiança) deverá se encarregar de tomar todas as 
providências que julgar necessárias para atender as disposições aqui 
expressas, bem como cuidar de todas as questões financeiras relacio-
nadas a mim. Caberá a ele(a) decidir se irá ou não indicar outra pessoa 
para dar cumprimento a essas minhas diretivas. As decisões contidas 
neste testamento vital foram tomadas após uma reflexão profunda e 
representam a minha posição ética em relação a questões de um can-
celamento ou interrupção de tratamento. Em caso de uma situação 
concreta, solicito aos meus médicos que aceitem este testamento vital 
como vinculativo e procedam de acordo com a minha vontade. Outra 
decisão que não a que aqui foi declarada deve ser considerada irre-
levante. “A qualificação das partes do presente ato foram declarados 
pelas partes, as quais se responsabilizam civil e criminalmente por sua 
veracidade, bem como por qualquer incorreção, isentando, assim, este 
notário de qualquer responsabilidade civil e criminal”.  A pedido do 
Testador lavrei essa Escritura que lhe foi lida em alto e bom som, em 
idioma nacional, na presença das testemunhas, que em todo tempo 
compareceram presentes e atentas ao Ato, ao qual subscrevo e assino 
em público e raso, colhendo as assinaturas pertinentes. DOU FÉ.

MODELO: TESTAMENTO VITAL / DECLARAÇõES ANTECIPADAS DE ÚLTIMA VONTADE
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen

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 JUNHO/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$ 68.217,92 
(sessenta e oito mil, duzentos e dezessete reais 
e noventa e dois centavos) em aplicação CDB 
na agência 076 do Banestes. 

Vitória, 03 de agosto de 2015.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  682.179,15
Saldo em caixa mês anterior  28.893,82
Portaria 007/2015   1.495,55
RESGATE POUPANÇA BANESTES  125.000,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   837.568,52

B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  708.333,19 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  25.193,87 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 384,00 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 13.643,58 
4.1 - 2% referente depósito entre 19/06 a 30/06 242,79 
5 – Repasse à AMAGES 13.635,58 
5.1 – 2% referente depósito entre 19/06 a 30/06 242,79 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 007/2015 1.344,51 
  
SALDO LÍQUIDO  (763.020,31)    74.548,21
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (68.217,92)
C.a – 10% referente depósito entre 19/06 a 30/06  
SALDO      6.330,29
Recebimentos entre 20/07 a 31/07  10.364,45
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  16.694,74

Demonstrativo mês de julho de 2015
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Do Mandato em 
Causa Própria
Rodrigo Grobério Borba é advogado
rodrigo@agvadvocacia.adv.br

“Por meio da procuração 
em causa própria o 
vendedor do imóvel constitui 
o próprio comprador como 
seu procurador, conferindo-
lhe poderes para transferir 
o bem para si, mas não o 
obriga a transferi-lo, pois 
constitui uma opção”

01. O mandato em causa própria constitui ins-
trumento muito utilizado nos negócios imo-
biliários, normalmente nos casos em que há 
urgência na finalização da transação de com-
pra e venda e as partes não podem esperar a 
complementação dos procedimentos necessá-
rios à lavratura da respectiva escritura pública, 
visto que demanda uma série de providências 
como o pagamento de ITBI, certidões, docu-

mentos pessoais, etc., ou mesmo porque na-
quele momento o comprador não dispõe de 
recursos financeiros para fazer frente às des-
pesas da transmissão definitiva.

02. Por meio da procuração em causa pró-
pria o vendedor do imóvel constitui o próprio 
comprador como seu procurador, conferindo-
lhe poderes para transferir o bem para si, mas 
não o obriga a transferi-lo, pois constitui uma 
opção. Com esse mandato, o mandatário pas-
sa a agir em seu próprio nome, por represen-
tação, não mais uma mera autorização, típica 
dos contratos de mandato (REsp 64.457-RJ).

03. O amparo legal está previsto no Código 
Civil, em seu artigo 685, que assim dispõe:

Art. 685. Conferido o mandato com a cláusu-
la “em causa própria”, a sua revogação não terá 
eficácia, nem se extinguirá pela morte de qual-
quer das partes, ficando o mandatário dispen-
sado de prestar contas, e podendo transferir 
para si os bens móveis ou imóveis objeto do 
mandato, obedecidas as formalidades legais.

04. Esse tipo de mandato assume as caracte-
rísticas de um verdadeiro contrato com forma 
especial. Deve ser claro e preciso em seus dize-
res e conteúdo, contendo a qualificação com-
pleta do outorgante e do outorgado, o objeto 
do mandato, as condições do seu exercício, a 
declaração de que o valor fixado foi recebido 
pelo outorgante e a quitação deste.

05. Ele é outorgado pelo vendedor ao com-
prador em caráter irrevogável e irretratável 
justamente porque o preço ajustado foi inte-
gralmente pago no ato de sua lavratura. Como 
o vendedor transfere ao comprador todos os 
poderes para representá-lo, pode haver a ven-
da, cessão, doação ou por qualquer outra for-
ma alienação ou gravame do imóvel, em seu 
nome ou de quem vier a indicar. Após a lavra-
tura dessa procuração, o mandatário possui as 
seguintes opções:
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Art. 1166. As procurações em causa própria 
ou com a cláusula in rem propriam que se re-
ferirem a imóveis ou direitos reais a eles re-
lativos, ainda que lavradas por instrumentos 
públicos e contenham os requisitos essenciais 
à compra e venda, como coisa, preço e con-
sentimento, e os indispensáveis à abertura 
da matrícula do imóvel e com as obrigações 
fiscais satisfeitas, somente serão registradas 
mediante determinação do juízo competen-
te, que apreciará o pedido de registro por 
provocação direta do interessado ou por 
suscitação de dúvida feita pelo registrador.

07. Dentre as formalidades estabelecidas pe-
las normas da egrégia CGJES, cumpre desta-
car que as escrituras de procuração em causa 
própria somente poderão ser registradas com 
a autorização do juízo competente, no caso o 
Juiz Corregedor dos Registros Públicos da res-
pectiva Comarca.

(i) pagar o imposto de transmissão (ITBI) 
e apresentar a procuração ao registro de 
imóveis competente para o fim de proce-
der ao seu registro. Assim, a escritura pú-
blica de procuração em causa própria é tí-
tulo registrável, bastando que satisfaça os 
requisitos do contrato de compra e venda: 
res, pretium et consensus (coisa, preço e 
consentimento), bem como o pagamento 
do imposto de transmissão;

(ii) poderá determinar a lavratura de escritura 
pública definitiva, na qual fará um negó-
cio consigo mesmo (como comprador e 
mandatário do vendedor). A procuração 
em causa própria constitui uma exceção à 
regra do artigo 117 do Código Civil que 
proíbe o negócio em que o representante 
faz, no seu interesse, consigo mesmo.

(iii) poderá substabelecer a uma terceira pessoa 
que assinará a escritura definitiva em nome 
do mandante. Se na procuração contiver 
os poderes para ceder, doar ou vender, o 
correspondente substabelecimento deverá 
conter os requisitos de tal ou qual contrato, 
segunda a objetivação do instrumento.

06. Por fim, importante transcrever dois arti-
gos do Código de Normas da egrégia Corre-
gedoria do Estado do Espírito Santo - CGJES 
que tratam do mandato em causa própria:

Art. 1165. As procurações em causa própria 
que se referirem a imóveis poderão ser regis-
tradas para fins de transmissão de propriedade, 
desde que lavradas por instrumentos públicos, 
satisfeitas as obrigações fiscais que contenham 
os requisitos essenciais à compra e venda 
(coisa, preço e consentimento) e os indis-
pensáveis à abertura da matrícula do imóvel.
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