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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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o dia 12 de setembro o Sinoreg-ES en-
cerrou as edições de 2015 do Projeto 
Sinoreg Itinerante com uma nova 

edição na cidade de Vitória, capital do Estado. 
O dia de palestras foi um sucesso, contando 
com a participação de mais de 50 inscritos.

Ao todo o Projeto atendeu os 78 municípios 
do Estado, incluindo também todas as serven-
tias do foro extrajudicial. Nos sete encontros 
realizados nas Cidades de Alegre, Mucurici, 
Pancas, Itarana, Jaguaré, Cachoeiro do Itape-
mirim e, por último, Vitória, o Sinoreg per-
correu 1.200 km por todo o Estado do Espírito 
Santo, com participação em todas as regiões 
capixabas.

O Projeto contou com a participação de 274 
pessoas, entre titulares, escreventes, funcioná-
rios de prefeituras, advogados dentre outros, 
num total de 46 horas de palestras ministradas.

Com avaliação positiva, o Projeto agregou 
valor e credibilidade ao Sinoreg-ES perante 
seus associados, além da nítida demonstração 
de que a entidade se preocupa com todos os seus 
associados, especialmente na nobre função in-
formativa e educativa, mister esse que o sindi-
cato abraça com muita dedicação e empenho.

Como nenhum projeto se desenvolve sozi-
nho, contamos com a participação de alguns 
Oficiais de Registro e Tabeliães que muito nos 
ajudaram, seja ministrando palestras, seja na 
organização dos encontros, como Rodrigo Reis 
Cyrino (Linhares), Bruno Santolin Cipriano 
(Vargem Alta), Jullius Wyat (Fundão), Már-
cio Valory Silveira (Alegre), Jeferson Miranda 
(Alegre), Fabrício Brandão, Magali Beraldo 
(Jaguaré), Tatyana Fontes (Mucurici), Hilário 
Luchi FIlho (Pancas) e Jaudinete de Lima (Ita-
rana), além da presença de Paulo Guilherme 

Participantes da última edição do Projeto Sinoreg-ES 
Itinerante ao final do evento na cidade de Vitória

Fonseca, do IEPTB, que esteve em quase to-
dos os municípios representando o instituto.

Com o projeto, o Sinoreg-ES fechou mais 
uma parceria comercial com a empresa Bye-
Bye Paper, a qual figurou como patrocinadora 
do evento e cujos serviços de digitalização do 
acervo são oferecidos aos delegatários.

Coordenado pelo assessor da Presidência 
Bruno Bittencourt Bittencourt, o projeto con-
tou com o apoio direto do funcionário Dou-
glas Sartório Silva, presente em todos os even-
tos, bem como o apoio de toda a equipe do 
Sinoreg-ES, cada um participando de alguma 
forma e sempre contribuindo para o sucesso 
dos encontros.

Por fim, registramos nossos agradecimen-
tos aos membros da Diretoria Executiva do 
Sinoreg-ES que a todo tempo apoiou e acredi-
tou no sucesso do Projeto.

Projeto Sinoreg Itinerante realiza seu 
último encontro na cidade de Vitória
Ação institucional do Sindicato realizou 7 eventos ao longo de 2015 
reunindo mais de 270 pessoas em diferentes regiões do Estado

N

O presidente do CNB-ES e vice-presidente 
do Sinoreg-ES, Rodrigo Reis Cyrino, 
ministra apresentação em edição do 
projeto na Capital

Momentos de 
descontração na 
última edição de 
2015 do projeto 

Sinoreg-ES Itinerante 
de 2015
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nfrentaremos nesta oportunidade ques-
tão bastante frequente no dia a dia 
dos contribuintes que apuram o IRPF 

com base em escrituração de receitas e despe-
sas em livro Caixa. Em especial, trataremos do 
dever de observância das datas em que forem 
percebidos os rendimentos tributáveis e pagas 
as despesas dedutíveis.

Objetivamente, os eventos a serem escri-
turados em livro Caixa, aqui considerado o 
instrumento fiscal de que tratam os artigos 75 
e 76 do Regulamento do Imposto de Renda – 
RIR, aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 1999, 
que, diga-se, não se confunde com livros ins-
tituídos por normas oriundas dos órgãos cor-
recionais dos serviços notariais e de registro, 
devem ser reconhecidos por critérios próprios 
do regime contábil que se lhes seja aplicado.

Com efeito, são dois os regimes de nature-
za contábil possíveis para a efetivação do re-
conhecimento das receitas e das despesas, a 
saber:

1) O Regime de Competência; e 
2) O Regime de Caixa.

Se de um lado o Regime de Competência 
tem a finalidade de reconhecer na contabilida-
de das pessoas jurídicas as receitas, os custos e 
as despesas no período a que esses eventos se 
referem, independentemente da data em que 
tenham sido percebidas as receitas ou pagos 
os custos e as despesas, de outro, o Regime de 
Caixa, aplicável à apuração do IRPF de Notá-
rios e Registradores, exige que a escrituração 
das receitas e das despesas respeite os momen-
tos dos efetivos recebimento e pagamento em 
moeda corrente. 

O Regime de Caixa é o que respeita, então, 
o momento do pagamento (pagamento dos 
emolumentos pelos usuários dos serviços e 
das despesas pelos Notários e Registradores, 
sujeitos passivos do Carnê-Leão), logo, e já pi-
sando o terreno prático, Notários e Registra-
dores, para os fins de apuração do IR devem 
respeitar, com rigor, a data em que percebido 
for o rendimento tributável (emolumentos 
notariais e registrais), e em que pagas forem 
as despesas da atividade - tão somente as ad-
mitidas pelas regras de dedutibilidade trazidas 
pelo já mencionado artigo 75 do RIR/99 -, de 
tal modo que, receitas ou despesas que sejam 
escrituras sem que se observe a data em que 
efetivamente foram percebidas ou pagas, não 
serão reconhecidas como eventos que possam 
influenciar a apuração do imposto, podendo: 
(i) a receita, porventura, não escriturada na 
data de sua real percepção caracterizar omis-
são; e (ii) a despesa escriturada em data di-
versa de seu efetivo pagamento ser objeto de 
glosa pela autoridade fazendária.

Em que pese os princípios que norteiam a 
aplicação dos regimes de reconhecimento de 
receitas e despesas tenham natureza contábil e 
levando-se em conta o fato de que nos servi-
ços notariais e de registro, tecnicamente, não 
há que se falar em contabilidade, ou em apli-
cação de normas baixadas pelo CFC – Con-
selho Federal de Contabilidade, a observância 
das datas de percepção dos rendimentos e de 
pagamento das despesas dedutíveis é condi-
ção para que o imposto apurado e recolhido 
por Notários e Registradores seja homologa-

Antônio Herance Filho é advogado, professor de Direito Tributário em cursos de pós-graduação, coeditor do 
INR - Informativo Notarial e Registral e coordenador da Consultoria INR. É, ainda, diretor do Grupo SERAC.

Se do interesse for dos leitores, aproveito 
para solicitar a divulgação do Manual da 
DOI, de minha autoria e recém editado, 
cuja imagem segue, também, aqui ane-
xada.

Para mais informações sobre o Manual – 
conteúdo e venda -, basta clicar no ban-
ner abaixo:

http://www.inrpublicacoes.com.br/noti-
cias.asp?id=60499989

do pela Fazenda, nos casos em que o sujeito 
passivo seja fiscalizado pela Receita Federal 
do Brasil. 

Concluindo, os Notários e os Registradores 
brasileiros, que devem oferecer seus rendi-
mentos à tributação do Recolhimento Mensal 
Obrigatório do IRPF (RIR, artigo 106, inciso 
I), escriturando-os em livro Caixa, dos quais 
podem deduzir as despesas da atividade em 
conformidade com o que estabelecem os ar-
tigos 75 e 76 do mesmo Regulamento, estão 
obrigados a respeitar, com rigor, as datas em 
que os eventos efetivamente ocorrerem.

IRPF – Livro Caixa – Regimes contábeis de 
reconhecimento de receitas e de despesas
O Regime de Caixa e a data da percepção dos 
emolumentos e do pagamento das despesas

“O Regime de Caixa é o que 
respeita, então, o momento 
do pagamento (pagamento 

dos emolumentos pelos 
usuários dos serviços 
e das despesas pelos 

Notários e Registradores, 
sujeitos passivos do Carnê-
Leão), logo, e já pisando o 
terreno prático, Notários e 
Registradores, para os fins 
de apuração do IR devem 

respeitar, com rigor, a data 
em que percebido for o 
rendimento tributável”

E
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eunião realizada no dia 11 de setembro 
na sede da Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo (SSP-SP) 

possibilitou grandes avanços no convênio que 
permitirá aos registradores civis emitirem o 
número de identidade diretamente no ato de 
registro de nascimento. Arpen-SP e SSP-SP 
agora acertarão os detalhes das minutas para 
a celebração desta iniciativa inédita no País.

“Nosso grande objetivo sempre foi firmar 
este convênio com um órgão como os cartó-
rios, que são delegações públicas e possuem in-
teresses relacionados com a cidadania e a segu-
rança jurídica dos atos”, disse o diretor geral da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de 
São Paulo, Roberto Avino. “Os cartórios dispõe 
de ampla confiabilidade, além de serem fiscali-
zados pelo Poder Judiciário e estarem em todos 
os pontos do Estado de São Paulo”, completou.

No encontro, do qual participaram o pre-
sidente da Associação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Ar-
pen-SP), Luis Carlos Vendramin Júnior, e a 
diretora Karine Maria Famer Rocha Boselli, 
foram ainda acordados a possibilidade de que 
os registradores civis tenham acesso à base de 
dados da SSP-SP para a consulta de registros 
tardios, bem como conferência de identifica-
ção. Da mesma forma, a Secretaria de Segu-
rança poderá consultar a CRC Nacional para 

localizar registros e solicitar certidões.
Neste primeiro momento, os cartórios de 

Registro Civil passarão a emitir apenas a pri-
meira via das identidades com período de 
validade, relacionando na certidão o número 
do RG que mais tarde será utilizado na emis-
são do documento final. Os participantes do 
encontro debaterão ainda a possibilidade de 
extensão para a emissão das segundas vias 

da identidade no Registro Civil, assim como 
a coleta de biometria e fotografia, termos que 
serão analisados em um segundo momento do 
projeto. “Agora precisamos colocar para fun-
cionar esta ideia, mostrar ao Governo a essen-
cialidade desta interligação, que criará raízes 
que poderão ser levadas a todo o território na-
cional”, disse José Brandini Júnior, assistente 
do diretor geral.

Registro Civil avança em parceria 
com a SSP-SP para interligar 
o RG ao registro de nascimento
CRC Nacional – integrada pelo ES - possibilitará a emissão do número de identidade 
direto no Registro Civil por meio de convênio com a Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo. Entidades ainda terão acesso recíproco às suas bases de dados.

Registradores 
Civis paulistas 

definiram o 
escopo 

do projeto em 
reunião com 

integrantes da 
SSP-SP

“Nosso grande objetivo sempre 
foi firmar este convênio com um 
órgão como os cartórios, que são 
delegações públicas e possuem 
interesses relacionados com a 

cidadania e a segurança jurídica 
dos atos”

Roberto Avino, 
diretor geral da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo

R
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om o objetivo de atender à determina-
ção do Comitê Gestor do Sistema de 
Informações do Registro Civil (SIRC), 

instituído pelo Decreto Federal nº 8.270/2014, 
a Associação dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) 
efetuou a adequação das “Cargas” da Central 
Nacional de Registro Civil (CRC Nacional).

Todos os Cartórios de Registro Civil, de 
todos os estados que estão integrados à CRC 

Divulgado Cronograma para integração 
da CRC Nacional com o SIRC/Sisobi
Registros carregados na CRC Nacional serão enviados diretamente para o SIRC, 
por meio de webservice (interligação entre os servidores), evitando retrabalho 
para cumprimento da obrigação do Provimento nº 46 do CNJ e do SIRC

C

Integração 
CRC Nacional 
x SIRC

Formato 
das cargas 
TXT e XML

Comunicação 
SISOB

01/10/2015

Primeiro prazo 
para início do envio 

das cargas - CRC 
Nacional padrão 

novo. 
PRAZO ADIADO

A CRC Nacional 
aceitará somente o 

padrão antigo 
(formato TXT)

Até o dia 
10/10/2015 os 

cartórios deverão 
enviar ao SISOBI 
as informações 

referentes ao mês de 
setembro de 2015

19/10/2015

Disponível o envio 
dos registros por 
formulário com o 
novo padrão do 

SIRC (nascimento, 
casamento, óbito) 
Nacional padrão 

novo

A CRC Nacional 
aceitará o envio das 

cargas no padrão 
antigo e no padrão 
novo (formato TXT 

e XML)

10/11/2015

A CRC Nacional 
aceitará o envio das 

cargas no padrão 
antigo e no padrão 
novo (formato TXT 

e XML)

Os cartórios deverão 
enviar ao SISOBI 
as informações 

referentes ao mês de 
outubro de 2015

10/12/2015

Termino do prazo 
para adequação das 

cargas 
CRC Nacional padrão 

novo

A CRC Nacional 
aceitará somente o 

padrão novo 
(formato XML)

Os cartórios deverão 
enviar ao SISOBI 
as informações 

referentes ao mês de 
novembro de 2015

10/01/2016

As informações do 
SISOB referentes ao 
mês de dezembro 

de 2015 serão 
encaminhadas 

automaticamente 
pela CRC Nacional

Nacional, irão se beneficiar com a nova fer-
ramenta, que encaminhará os registros car-
regados na CRC Nacional diretamente para 
o SIRC, por meio de webservice (interligação 
entre os servidores), evitando retrabalho para 
cumprimento da obrigação do Provimento nº 
46 do CNJ e do SIRC.

O SIRC por sua vez encaminhará automati-
camente as informações ao INSS, ou seja, não 
será mais necessário o envio das informações 

ao SISOBI, que está sendo descontinuado pelo 
INSS.

Para que essa migração ocorra com sucesso, 
os Cartórios de Registro Civil que enviam as 
cargas através da CRC Nacional (atualmente 
no formato TXT) terão que atualizar o formato 
junto aos desenvolvedores do sistema interno 
para o padrão exigido pelo SIRC (formato XML).

Segue o cronograma de implantação para 
acompanhamento das mudanças:

26/10/2015

Disponível o envio 
da carga em lote, 
no formato XML e 
por Webservice, 

no novo padrão do 
SIRC (nascimento, 
casamento, óbito)
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O Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo – SINOREG-ES- 
RECOMENDA aos registradores imobiliários 
capixabas para que, ao retificar imóvel rural 
ainda não atingido pelo lapso carencial da 
exigência da certificação pelo INCRA, utili-
zando-se da técnica do georreferenciamento 
sem certificação, o faça informando no ato 

Sinoreg-ES divulga recomendação 
sobre retificação de imóvel rural
Retificação deve informar que o imóvel não foi certificado pelo 
INCRA para os fins da Lei 10.267/2001, garantindo, com isso, 
a publicidade inequívoca do fato e a segurança da informação

* Reação adaptada da Nota de Diretoria nº 06/2011 do Colégio Registral do Rio 
Grande do Sul.

RECOMENDAÇÃO 
SINOREG-ES Nº 12/2015
Vitória/ES, 18 de setembro de 2015

CONSIDERANDO que a aplicação do art. 9º, 
§ 9º do Decreto 4.449/2002 está intimamente 
ligada à adequação do imóvel aos ditames da 
Lei nº 10.267, de 2001, não sendo possível ju-
ridicamente vedar, por expressa falta de pre-
visão legal, a retificação de um imóvel que 
ainda não tenha atingido o lapso carencial 
da exigência da certificação pelo INCRA, 
utilizando-se da técnica do georreferencia-
mento; 

CONSIDERANDO que o georreferencia-
mento é uma mera técnica de agrimensura 
e não um método exclusivo do INCRA para 
descrição de imóveis rurais, podendo ser uti-
lizado na retificação de imóveis urbanos ou 
rurais; 

CONSIDERANDO que o entendimento 
pessoal sufragado pelo Diretor de Assuntos 
Agrários do Instituto de Registro Imobiliário 
do Brasil – IRIB, Eduardo Agostinho Arruda 
Augusto, em seu “MANUAL BÁSICO - RE-
TIFICAÇÃO DE REGISTRO E GEORREFE-
RENCIAMENTO - Comentários, Modelos e 
Legislação” (disponível em http://eduardoau-
gusto-irib.blogspot.com/), no sentido de se 
evitar proceder a retificação de imóvel rural 
que ainda não tenha atingido o lapso ca-
rencial sem a exigência da certificação pelo 
INCRA, seria para “evitar falhas na publici-
dade registral”, sob pena da matrícula aberta 
aparentar o cumprimento da “legislação do 
georreferenciamento”;

CONSIDERANDO que esta citada “falha” na 
publicidade registral, que eventualmente po-
deria induzir qualquer interessado a deduzir 
que o imóvel estaria adequado à legislação do 
georreferenciamento, restaria afastada desde 
que constasse, expressamente na matrícula, 
informação no sentido de que a descrição 
georreferenciada constante no registro não foi 
certificada pelo INCRA;

de averbação da retificação e mediante aver-
bação na matrícula resultante, que o imóvel 
não foi certificado pelo INCRA para os fins 
da Lei 10.267/2001, garantindo, com isso, a 
publicidade inequívoca do fato e a seguran-
ça da informação.

SINOREG-ES

O presente parecer não tem caráter vinculativo, servindo como ORIENTAÇÃO 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. Nota aprovada em reunião de 
diretoria ocorrida no dia 18/09/2015.
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Sinoreg-ES firma convênio para assessoria 
jurídica aos cartórios capixabas

Corpo jurídico poderá 
atuar na promoção 
de defesa ou 
ajuizamento de ações 
judiciais de natureza 
cível, trabalhista, 
administrativa e 
tributária

Sindicato dos Notários e Registrado-
res do Estado do Espírito Santo apro-
vou a proposta de assessoria jurídica 

para todos os notários e registradores capixa-
bas na forma de assessoria individual facul-
tativa, a critério de cada delegatário, sendo o 
custo sob a sua responsabilidade e pago men-
salmente, tendo direito a um certo número de 
ações ou defesas por mês. 

As propostas estarão disponíveis aos inte-
ressados na sede do Sinoreg e serão firmadas 
através de contrato pactuado individualmen-
te com os respectivos delegatários, visando a 
promoção de defesa ou ajuizamento de ações 
judiciais de natureza cível, trabalhista, admi-
nistrativa e tributária, que tenham relação 
com a atividade cartorária, incluindo a pro-
moção de defesa em processos administra-
tivos disciplinares ou sindicâncias iniciados 
perante o juízo competente ou Corregedoria 
Geral da Justiça. 

Os serviços, dependendo da modalidade 
escolhida pelo contratante, poderão abranger 
consultorias verbais e escritas, orientações 
sobre tomada de decisões e procedimentos 
diários, enfim, a atuação de forma consultiva, 
preventiva e na solução de conflitos. 
Os advogados pertencentes ao Convênio são:

O

Dr. RODRIGO GROBÉRIO BORBA
Advogado do Sinoreg-ES e especialista em Direito Processual Civil, Direito 
Civil e Direito Notarial e Registral. Inscrito na OAB-ES nº 11.017. Email: 
rodrigo@agvadvocacia.adv.br
Foto: Item 3 – Foto Rodrigo Gro+

Dr. BRUNO BITTENCOURT BITTENCOURT
Advogado e assessor da Presidência do Sinoreg-ES, sendo especialista em 
Direito Processual Civil, Direito Civil e Direito Notarial e Registral. Inscrito na 
OAB-ES nº 17.757. Email: brunobbittencourt@hotmail.com

Dr. IGOR EMANUEL DA SILVA GOMES
Advogado e assessor do Cartório do 2º Ofício de Notas de Vitória, sendo 
especialista em Direito Processual Civil e Direito Civil. Inscrito na OAB-ES nº 
22.169. Email: igoremanuel.adv@gmail.com

Dra. DEBORAH SARAH ALMEIDA CUNHA
Advogada e graduada pela UFES, sendo especialista em Direito Privado pela 
Universidade Cândido Mendes e Mestre em Ciências Contábeis, tendo como 
linha de pesquisa Contabilidade Gerencial e Tributária pela FUCAPE.  Inscrita 
na OAB-ES nº 13.563. Email: deborahsarah.adv@gmail.com

Dr. JOSÉ CARLOS CEOLIN JÚNIOR
Advogado do Sindicato dos Produtores Rurais de Venda Nova do Imigrante 
(ES) e atuante nas áreas de Direito Empresarial/Societário, Direito Civil 
(obrigações e contratos), Direito Agrário, Direito Administrativo e Direito 
Aeronáutico. É vice-presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB/
ES. Pós-Graduado em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (PUC-BH) e Pós-Graduado em Direito Ambiental (IETEC-BH). 
Inscrito na OAB-ES nº 20.111. Email: deborahsarah.adv@gmail.com
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Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) fe-
chou parceria com o CNB-Prev para viabi-

lizar um plano de previdência aos notários e registra-
dores capixabas. O plano, que nasceu com o mesmo 
escopo do plano dos advogados (OAB-Prev), contem-
pla o risco de “sobrevivência” para os casos de incapa-
cidade temporária ou permanente, a qual complemen-
ta a cobertura do INSS, e risco “morte” com concessão 
de pensão a familiares. 

O CNB-Prev é um plano de previdência no qual o 
titular escolhe quanto e como quer contribuir, o que 
terá reflexo nos recebimentos futuros, além de ser 
possível seu lançamento no Livro Caixa, bem como 
havendo abatimento de IR, até mesmo para cobertura 
de seguro de vida. Não há taxa incidente sobre as con-
tribuições, contando com gestão financeira do Grupo 
Icatu, sendo a Diretoria e Conselho compostos por 
notários e registradores. 

É ainda possível a portabilidade do plano, não in-
validando que o contratante tenha outro plano de 
previdência. O plano se equivale ao PGBL, não sendo, 
porém idêntico. Após as explicações foi levada a vota-
ção, restando aprovado por unanimidade a parceria. 

Sinoreg-ES firma parceria para 
Plano de Previdência para notários 
e registradores capixabas
Parceria com o CNB-Prev possibilita abatimento de IR, 
portabilidade de plano e cobertura ampliada

O

Aposentadoria Programada
Você determina o valor da contribuição e a 
partir de quando deseja começar a receber 
seu benefício. Todos os meses você estará 
contribuindo para o seu futuro e, a partir 
da data escolhida, passará a receber uma 
renda mensal, calculada em função da re-
serva acumulada, para manter seu padrão 
de vida durante a aposentadoria.

Aposentadoria por Invalidez
Em caso de invalidez total e permanente 
por acidente ou doença, você receberá uma 
renda mensal, pelo prazo que escolher.

Pensão por Morte
Você fica tranqüilo também em relação ao 
futuro das pessoas que dependem de você, 
pois com esta cobertura, em caso de mor-
te, seus beneficiários receberão uma renda 
mensal, pelo prazo que eles determinarem.

Esclareça sua dúvidaConheça os benefícios 
do CNBPrev Posso utilizar a contribuição efetuada ao 

CNBPrev para dedução do imposto de ren-
da?
R. Sim. Na época própria será encaminhado 
ao participante o Informe de Rendimentos 
contendo a informação do valor total das 
contribuições realizadas ao CNBPrev, que po-
derão ser utilizadas na declaração de ajuste 
anual do imposto de renda, limitadas a 12 % 
do total dos rendimentos brutos do ano.

Como são pagos os benefícios? 
R. Você poderá optar por uma renda mensal 
por prazo determinado, sendo que este prazo 
não poderá ser inferior a 10 (dez) anos ou 
por uma renda mensal por prazo indetermi-
nado, calculado anualmente com base no 
saldo da conta benefício e sua expectativa 
média de vida. Na data da concessão do be-
nefício você poderá optar por receber à vista 
até 25% (vinte e cinco por cento) do saldo 
total da conta benefício.

Qual é o valor de contribuição mensal? 
Existe um valor mínimo? 
R. O valor da contribuição básica deve ser 
livremente escolhido pelo Participante, no 
momento do seu ingresso no Plano, obser-
vando o valor mínimo de R$ 35,00 para o be-
nefício de aposentadoria programada. Este 
valor será atualizado anualmente no dia 1º 
de junho pelo INPC.

Quais as coberturas/benefícios que o Pla-
no do CNBPrev oferece? 
R. O Plano oferece os seguintes benefícios 
previdenciários: Aposentadoria Programada, 
Aposentadoria por Invalidez e Pensão por 
Morte de Participante Ativo ou Assistido.

Como efetuo o pagamento das contribui-
ções mensais?
R. Através de boleto bancário ou débito em 
conta com os bancos conveniados: Brades-
co, Banco do Brasil e Caixa Econômica
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XX Congresso Notarial reúne 1 mil 
pessoas em comemoração aos 
450 anos do notariado brasileiro
Evento foi realizado no Sheraton Rio Grand Hotel & Resort, na cidade 
do Rio de Janeiro, e contou com a presença de diversas autoridades 
do Poder Judiciário brasileiro e representantes de 86 países do mundo.

Auditório lotado prestigia a abertura do XX Congresso Notarial Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro

R “ReveRenciaR o passado 
paRa constRuiR o futuRo”
Ao abrir oficialmente o evento, o presidente 
do CNB-CF, Ubiratan Guimarães, recebeu 
a todos os participantes com emocionado 
discurso. “Confesso que estou muito emo-
cionado por ver tantos notários brasileiros e 
do mundo todo nessa comemoração dos 450 
anos do notariado brasileiro. O CNB-CF tem 
a satisfação de dizer que hoje temos a repre-

io de Janeiro (RJ) – Em 20 de setem-
bro de 1.565, Mem de Sá instalava 
na cidade de São Sebastião do Rio de 

Janeiro o primeiro Cartório de Notas Brasilei-
ro. Após uma árdua batalha para a expulsão 
dos franceses do País, o governador regente 
consolidava seu império em terras tupini-
quins, oferecendo à população uma de suas 
necessidades mais intrínsecas: segurança.

Para comemorar os 450 anos do notaria-

do brasileiro, o Conselho Federal do Colé-
gio Notarial do Brasil (CNB-CF), realizou, 
na cidade que é o cartão postal do País, en-
tre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, o 
XX Congresso Notarial Brasileiro. Com a 
presença de diversas autoridades nacionais e 
internacionais, cerca de mil notários partici-
param da abertura oficial do evento, realizada 
no dia 30 de setembro, no Sheraton Rio Grand 
Hotel & Resort.
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sentação dos nossos 26 estados e do Distrito 
Federal, além dos presidentes dos 86 nota-
riados que integram a União Internacional 
do Notariado (UINL), o que representa um 
marco inédito na história do nosso notariado”, 
afirmou Ubiratan.

O presidente do CNB-CF também destacou 
o longo caminho trilhado para a realização do 
maior evento realizado pelo notariado tupini-
quim. “Vendo a representação do notariado 
mundial com a reunião de todos vocês, sinto 
que fizemos um trabalho digno da história de 
nossa profissão: dos 450 anos do notariado no 
Brasil. Afinal, nestes 515 anos após o descobri-
mento do Brasil, ouso perguntar: quais profis-
sões regulamentadas em nosso País podem se 
orgulhar de ter 450 anos de história de prestação 
de serviço contínuo e eficaz à sociedade? Pou-
cas, raras, talvez nenhuma”, destacou o notário.

Ubiratan falou ainda sobre as conquistas 
tecnológicas e os avanços obtidos nos últi-
mos anos, mas sem deixar de reverenciar os 
notários que trabalharam arduamente ao lon-

“Nestes 515 anos após o 
descobrimento do Brasil, 

ouso perguntar: quais 
profissões regulamentadas 
em nosso País podem se 
orgulhar de ter 450 anos 

de história de prestação de 
serviço contínuo e eficaz à 
sociedade? Poucas, raras, 

talvez nenhuma”

Ubiratan Guimarães,
presidente do CNB-CF

go desses quase cinco séculos de história. “Ao 
reconhecer a história daqueles que nos prece-
deram damos o primeiro passo para planejar 
e construir o presente do notariado. Presente 
este repleto de desafios, grandes desafios que 
muitas vezes pensamos insuperáveis, mas uma 
vez que estejamos juntos, unidos, congrega-
dos como uma classe irmanada em objetivos 
comuns, conseguiremos superar e construir 
uma estrada que nos levará a um futuro pro-
missor”, discursou o presidente do CNB-CF.

Ubiratan Guimarães concluiu seu discurso 
falando sobre a principal finalidade do XX 
Congresso Notarial Brasileiro. “O objetivo 
central deste congresso é reverenciar o passa-
do e vislumbrar as perspectivas para construir 
o futuro do notariado. Futuro que passa pelo 
envolvimento institucional do notariado bra-
sileiro no combate à corrupção e à lavagem de 
dinheiro, na colegiação legal, em um código 
de ética que atende aos anseios daqueles que 
acima de tudo acreditam na essência da fun-
ção notarial”, concluiu.

A mesa de autoridades que coordenou os trabalhos da abertura oficial do XX 
Congresso Notarial Brasileiro em comemoração aos 450 anos do notariado no Brasil
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contRibuição positiva 
ao notaRiado bRasileiRo
Em seguida, foi a vez do presidente da UINL, 
Daniel-Sédar Senghor, falar sobre a impor-
tância da realização do XX Congresso No-
tarial Brasileiro, juntamente a 3 eventos in-
ternacionais da UINL. “Quando o presidente 
Ubiratan cedeu o Brasil para realizarmos as 
Reuniões Institucionais da UINL, a 2ª Confe-
rência Afroamericana ‘Hugo Pérez Montero’ e 
a II Sessão Plenária da Comissão de Assuntos 
Americanos (CAA), juntamente ao evento 
que comemoraria os 450 anos do notariado 
brasileiro, ficamos muito felizes e honrados. 
Nessa ocasião, estamos comemorando tam-
bém 67 anos da criação da UINL”, salientou o 
presidente da UINL.

Senghor também enalteceu o papel do Bra-
sil no desenvolvimento de novas tecnologias. 
“Alguns pontos abordados na apresentação do 
presidente do CNB-CF demonstram a dedi-
cação do notariado brasileiro para construir 
grandes melhorias na nossa atividade, além de 
demonstrar uma enorme dedicação à socieda-
de. Os notários brasileiros podem contribuir 
muito com o notariado mundial no combate 

à lavagem de dinheiro”, elogiou. O presiden-
te da UINL também destacou a importância 
da Colegiação Obrigatória para o bom desen-
volvimento da atividade. “O notariado é uma 
instituição pública que precisa ser apoiada e 
fiscalizada devidamente. Espero que a contri-
buição da UINL e dos seus 86 países membros 
possa causar uma mudança positiva no nota-
riado do Brasil”, finalizou Senghor.

Logo em seguida, a 1ª vice-presidente em 
exercício do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro (TJ-RJ), Maria Inês da Penha 
Gaspar, representando o presidente do TJ-RJ, 
parabenizou os notários brasileiros pelos mais 
de quatro séculos de história e falou sobre as 
alterações na legislação, salientando a impor-
tância dos notários para a sociedade. “A nova 
legislação processual civil entrará em vigor em 
breve e impactará em muito na atividade dos 
senhores. Gostaria de pedir-lhes que estudem 
esse código, para que assim nós possamos ter 
qualidade nos serviços prestados. Desejo tam-
bém que desse evento saiam profícuos pensa-
mentos e orientações e que sirvam de norte 
para essa atividade, que é indispensável para 
sociedade e que a todos encanta”, destacou.

“Alguns pontos abordados 
na apresentação do 

presidente do CNB-CF 
demonstram a dedicação 

do notariado brasileiro para 
construir grandes melhorias 
na nossa atividade, além de 

demonstrar uma enorme 
dedicação à sociedade”

Daniel-Sedár Senghor, 
presidente da UINL

O cardeal arcebispo da cidade do Rio de 
Janeiro, Dom Orani Tempesta destacou 
a importância do notariado no cenário 
jurídico brasileiro
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Na sequência foi a vez do Secretário da 
Reforma do Judiciário, Marcelo Veiga, falar 
sobre a importância do notariado no con-
texto atual da sociedade. “A população tem 
uma grande confiança no trabalho que vocês 
desenvolvem, diversas pesquisas comprova-
ram isso. É extremamente importante que 
possamos continuar juntos nessa trajetória, 
pensando em alternativas na busca da justi-
ça”, relatou.

 
Única pResença do estado 
nas comunidades afastadas
O arcebispo do Estado do Rio de Janeiro, Dom 
Orani Tempesta, também esteve presente na 
abertura do evento, oportunidade na qual fa-
lou sobre o papel histórico da igreja na realiza-
ção de registros notariais. “Os senhores exer-
cem uma atividade que tem uma importância 
histórica. A própria igreja contribuiu também 
com essa atividade, realizando registros paro-
quiais para firmar negócios, em um período 
que antecedeu a instalação do primeiro car-
tório brasileiro”, contou o cardeal. Tempesta 
falou também sobre a capilaridade dos Tabe-
lionatos no Brasil. “A presença de vocês não 

se limita somente aos centros urbanos. Mui-
tas vezes são a única manifestação do Poder 
Público constituído em pequenas sociedades, 
onde garantem que seja cumprida a vontade 
das partes, além de trazer autenticidade e se-
gurança aos atos, promovendo a paz social”, 
enalteceu.

Compuseram também a mesa de abertu-
ra o presidente de honra do XX Congresso 
Notarial Brasileiro e fundador do CNB-CF, 
Márcio Baroukel de Souza Braga,  o presiden-
te da CAA, Álvaro Rojas Charry, o presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJ-SP), desembargador José Renato Nalini, o 
assessor da Corregedoria Nacional de Justiça 
(CNJ), desembargador Ricardo Henry Mar-
ques Dip, o presidente da Associação Brasilei-
ro de Notários e Registradores (Anoreg-BR), 
Rogério Portugal Bacellar, o Corregedor Geral 
da Justiça do Estado de Santa Catarina, de-
sembargador Luiz César Medeiros, a Corre-
gedora Geral da Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, desembargadora Maria Augusta Vaz 
Monteiro De Figueiredo, e o Corregedor Ge-
ral de Justiça do Estado do Paraná, desembar-
gador Robson Marques Cury.

“A presença de vocês não se 
limita somente aos centros 
urbanos. Muitas vezes são 
a única manifestação do 
Poder Público constituído 
em pequenas sociedades, 
onde garantem que seja 
cumprida a vontade das 
partes, além de trazer 

autenticidade e segurança 
aos atos, promovendo a paz 

social”

Dom Orani João Tempesta, 
Cardeal Arcebispo do RJ

O presidente do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, Ubiratan 
Guimarães, discursa na abertura do evento histórico do notariado brasileiro
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io de Janeiro (RJ) – No último dia 30 
de setembro, logo após a abertura do 
XX Congresso Notarial Brasileiro, 

evento realizado pelo Conselho Federal do 
Colégio Notarial do Brasil (CNB-CF) em 
comemoração aos 450 anos de instalação do 
primeiro tabelionato de notas do Brasil, foi 
realizada a Conferência Magna - 450 Anos 
do Notariado Brasileiro (Origens / Presente 
/ Futuro), painel composto por três palestras 
proferidas por especialistas de renomado co-
nhecimento sobre a atividade.

A primeira apresentação ficou a cargo do 
conferencista, professor de História da Fa-
culdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
em Portugal, Bernardo de Sá Nogueira, e teve 
como tema ‘Os 450 anos de instituição do no-
tariado no Brasil e de suas origens’. Nogueira 
iniciou a palestra contando sobre os primór-
dios da atividade no Brasil e o quão prazeroso 
lhe era abordar o tema na comemoração dos 
450 anos do notariado brasileiro. “Para mim, 
é uma honra tratar desse assunto, já que o no-

tariado tem sido meu objeto de estudos por 
cerca de 30 anos”, salientou o professor.

O conferencista destacou o período imperial 
no Brasil e falou sobre os procedimentos que os 
notários deveriam adotar na época. “Quando 
os Tabelionatos da capitania do Rio de Janeiro 
necessitavam despachar seus serviços, qua-
se sempre era necessário procurar o rei para 
que pudessem fazê-los”, destacou o professor.

Bernardo explicou também sobre os diver-
sos tipos de requerimentos que eram efetua-
dos na época, como pedidos de propriedade, 
de serventia e de prorrogação no exercício 
dos ofícios da Justiça, entre outros, inclusive, 
atos referentes a outros âmbitos da justiça. 
“Na época imperial, um papel fundamental 
realizado pelos cartórios de notas era o cadas-
tro criminal”, frisou. Ao final de sua palestra, 
descreveu vários documentos encontrados 
em suas pesquisas. “No Arquivo Ultramarino, 
pude descobrir centenas de documentos re-
ferentes a tabeliães, datados entre os anos de 
1565 e 1700”, concluiu.

Bernardo Sá Nogueira, Ricardo Henry Marques Dip e José Renato Nalini proferiram 
a Conferência Magna de abertura do XX Congresso Notarial Brasileiro

Passado, Presente e Futuro do Notariado 
são destaque na Conferência Magna do 
XX Congresso Notarial Brasileiro
Professor da Universidade de Lisboa, Bernardo de Sá Nogueira, assessor 
da Corregedoria Nacional de Justiça, Ricardo Dip, e presidente do TJ-SP, 
José Renato Nalini, proferiram palestras na abertura do XX Congresso Notarial 
Brasileiro, realizada no último dia 30 de setembro, na cidade do Rio de Janeiro

R “Quando os Tabelionatos da 
capitania do Rio de Janeiro 
necessitavam despachar 

seus serviços, quase 
sempre era necessário 
procurar o rei para que 

pudessem fazê-los”

Bernardo de Sá Nogueira, 
professor da Universidade de Lisboa
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“O notário exerce a função 
de comunidade e tem o 

atributo da imparcialidade, 
porém exerce uma 

imparcialidade ativa em 
suas atividades. O exercício 

profissional do notário 
educa”

Ricardo Henry Marques Dip, 
desembargador assessor da 

Corregedoria Nacional de Justiça

“Gostaria de ver no futuro 
os notários reassumirem 
a tarefa judicial, o que 

atingiria diversos objetivos 
da Justiça Brasileira. 

Os Tabeliães de Notas 
são dotados de uma 

expertise hierárquica e 
de uma ética que nem 

sempre encontramos nos 
funcionários públicos”

José Renato Nalini, 
desembargador presidente do TJ-SP

Palestrantes foram homenageados ao final de suas apresentações 
no evento histórico dos 450 anos do notariado brasileiro

o pResente do notaRiado
A segunda palestra abordou o tema ‘O pre-
sente do Notariado’ e foi ministrada pelo 
conselheiro da Corregedoria Nacional de Jus-
tiça, desembargador Ricardo Henry Marques 
Dip. “Tratar do presente do notariado brasi-
leiro exige uma visão adequada de sua ação, 
bem como uma estimação pessoal, como bra-
sileiro”, alegou o desembargador. “Atualmente, 
temos acompanhado uma surpreendente revi-
talização doutrinária”, afirmou Dip, ao abor-
dar a evolução do notariado brasileiro.

O conselheiro do CNJ também contou so-
bre a origem social do notariado latino. “O 
notário surgiu como uma necessidade da so-
ciedade, não como uma arbitrariedade jurídi-
ca. O saber socialmente reconhecido vem do 
saber humano, como o conhecimento jurídi-
co que traria confiança às pessoas”, destacou 
o desembargador. “O notário exerce a função 
de comunidade e tem o atributo da imparciali-

dade, porém exerce uma imparcialidade ativa 
em suas atividades. O exercício profissional do 
notário educa”, apontou.

O desembargador também destacou a exce-
lência e a elevada qualidade prática dos tabe-
liães brasileiros, além de destacar a relevância 
do Código de Ética Notarial. “O CNB-CF, que 
tem como presidente Ubiratan Guimarães, fez 
publicar um livrinho cuja metodologia veio 
firmada no próprio direito notarial. O saber 
cientifico é um grito de convocação para que 
a doutrina notarial possa se firmar perante a 
sociedade mundial”, concluiu Ricardo Dip.

 
peRspectivas de futuRo do notaRiado
O presidente do Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo (TJ-SP), desembargador José 
Renato Nalini, ficou encarregado de ministrar 
a última palestra do painel intitulada ‘Perspec-
tivas de Futuro do Notariado’, que abordou as 
expectativas do porvir da classe notarial. “Te-
nho muito respeito e admiração pelos notá-
rios. Sempre demonstrei isso na minha carrei-
ra, na qual sempre me apoiei neles”, destacou 
Nalini no início de sua mostra.

O presidente do TJ-SP falou sobre seus 
anseios e expectativas pessoais para com o 
notariado, assim como enalteceu os atribu-
tos notariais. “Gostaria de ver no futuro os 
notários reassumirem a tarefa judicial, o que 
atingiria diversos objetivos da Justiça Brasilei-
ra. Os Tabeliães de Notas são dotados de uma 
expertise hierárquica e de uma ética que nem 
sempre encontramos nos funcionários públi-
cos”, enalteceu.

O desembargador fez em sua palestra algu-
mas críticas a sociedade, ressaltando “que vi-
vemos uma época de paradoxos e declínio da 
moral, mas que em sua vocação e habilidade, 
os notários integram as melhorias e guiam a 

sociedade por um bom caminho”, destacou. 
Nalini também defendeu que a missão de 
pacificador do notário deve ser intensificada. 
“Os tabeliães nem necessitariam de autoriza-
ção para realizar mediação. Ninguém melhor 
do que eles para saber fazer isso”, aludiu.

Finalizando sua apresentação, Nalini salien-
tou sua crença de que o notariado brasileiro 
pode ir muito além em seus atos. “Espera-se 
muito mais de quem tem experiência cumula-
da por quase 5 séculos. Um passado glorioso 
é predecessor de um futuro promissor”, garan-
tiu o presidente.

Ao final da palestra, os palestrantes recebe-
ram as comendas dos 450 anos do Notariado 
Brasileiros e, ao lado de todos os demais con-
vidados participaram do coquetel de abertura 
do XX Congresso Notarial Brasileiro.
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io de Janeiro (RJ) – O notariado bra-
sileiro recebeu uma ilustre visita du-
rante as comemorações dos 450 anos 

da atividade no País, celebrada no XX Con-
gresso Notarial Brasileiro na cidade do Rio 
de Janeiro (RJ). Na noite do dia 1º de outubro, 
o ministro de Estado da Justiça, José Eduardo 
Martins Cardozo, compareceu ao evento para 
um jantar com as principais autoridades na-
cionais e internacionais do notariado mundial.

Ao jantar em uma mesa ao lado do presiden-
te do Conselho Federal do Colégio Notarial do 
Brasil (CNB-CF), Ubiratan Guimarães, do pre-
sidente da União Internacional do Notariado 
(UINL), Daniel-Sedár Senghor, e de represen-
tantes dos notariados da Alemanha, Itália, Ar-
gentina, Espanha, França, México, Colômbia, 
Japão, Madagascar e Uruguai, tomou conheci-
mento sobre a existência da colegiação obriga-
tória nos países mais avançados do mundo e a 
necessidade de implantação desta característica 
inerente ao notariado do tipo latino também 
no Brasil, beneficiando assim a sociedade e os 
Poderes Públicos.

“O trabalho dos notários é indispensável 
para a paz social, para a segurança dos negó-
cios jurídicos e para o estabelecimento das 
regras do jogo e vocês sempre poderão contar 
com o governo brasileiro, pois reconhecemos a 
importância do trabalho de todos vocês”, disse 
o ministro que se comprometeu a levar adiante 
o tema da colegiação obrigatória no País com 
a realização de um Simpósio nacional para a 
busca de uma solução que atenda a demanda 
notarial e respeite a Constituição vigente no 
País. “Muitos falam do fim do notariado, mas 
eu não acredito nisso. Onde for necessário que 
haja segurança jurídica, sempre haverá um no-
tário”, disse o ministro.

Ao agradecer a presença do ministro da Jus-
tiça, o presidente do CNB-CF destacou que 
“quando o ministro deixou de ser deputado fe-
deral, fiquei muito triste e lhe escrevi uma carta, 
dizendo que perderíamos um grande político, 
um homem íntegro, representante dos republi-
canos, uma pessoa honesta. É muito importante 

tê-lo presente nesses 450 anos do Notariado no 
Brasil”, disse Ubiratan Guimarães, que entre-
gou uma homenagem dos 450 anos do notaria-
do brasileiro a José Eduardo Martins Cardozo.

ministRo luiz fux destaca 
impoRtância do notaRiado 
Abrindo os trabalhos do dia 2 de outubro, no-
tários de 86 países do mundo participaram de 
mais uma Reunião Institucional da União 
Internacional do Notariado Latino (UINL) 
com o Conselho Geral da entidade no Sheraton 
Rio Hotel & Resort para debater as principais 
estratégias da atividade diante dos desafios in-
ternacionais.

Neste dia, a mesa de abertura contou com a 
ilustre presença do ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Luiz Fux que, ao lado do 
presidente da UINL Daniel Sédar-Senghor, 
do secretário da UINL Rajendra Dassyne, do 
presidente do Conselho Federal do Colégio 
Notarial do Brasil (CNB-CF), Ubiratan Gui-

Ministros da Justiça e 
do STF participam do 
XX Congresso Notarial Brasileiro
José Eduardo Martins Cardozo participou de jantar com autoridades e Luiz Fux 
palestrou em evento nacional e internacional do notariado

“O trabalho dos notários é 
indispensável para a paz 
social, para a segurança 
dos negócios jurídicos e 
para o estabelecimento 

das regras do jogo e vocês 
sempre poderão contar 

com o governo brasileiro, 
pois reconhecemos a 

importância do trabalho de 
todos vocês”

José Eduardo Martins Cardozo,
ministro da Justiça

R

O presidente do CNB-CF, Ubiratan Guimarães, conversa com 
o ministro da Justiça durante jantar promovido pelo CNB-CF
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Em assembleia geral da UINL, o ministro do STF, Luiz 
Fux, destaca o papel da atividade notarial no Brasil

marães, e dos vice-presidentes da 
UINL Mario Miccoli (Europa), 
Régine Dooh-Collins (África), 
Sarah Ethel Castro Alves (Amé-
rica do Sul) e Ding Lu (Ásia), 
deram início aos trabalhos inter-
nacionais da UINL.

Em discurso inicial, o minis-
tro falou sobre o novo Código de 
Processo Civil Brasileiro (CPC) 
que entra em vigor no dia 18 de 
março de 2016, e sobre as causas 
que impulsionaram a sua origem. 
“Há uma litigiosidade muito 
grande no sistema brasileiro e 
um excesso de processos na Jus-
tiça. Isso acarreta na morosidade 
na resposta judicial pelo Poder Judiciário bra-
sileiro”, introduziu. “Calcado na experiência, 
confiança e credibilidade da atividade notarial, 
o Código reservou uma parte denominada des-
judicialização. Há alguns conflitos que apresen-
tam baixa tendência litigiosa e podem ser solvi-
dos no plano extrajudicial”, afirmou o ministro.

Luiz Fux também explicou que além de pre-
conizar a mediação e a conciliação, o CPC tam-
bém delega aos Tabelionatos o processamento 
de diversas questões que outrora eram subme-
tidas ao Poder Judiciário. “No Brasil, já se pode 
realizar hoje divórcio, separações consensuais, 
dissoluções de união estável, escrituras públicas 
de reconhecimento de paternidade etc; todos 
documentos com expressiva fé pública que são 
recebidos pelo Judiciário com presunção de le-
gitimidade e de veracidade”, detalhou.

Ao longo de seu discurso, a usucapião extra-
judicial foi apontada como fundamental para o 
desafogo do Judiciário brasileiro. “Se trata de 
transferir um imóvel a uma pessoa que não tem 
título a não ser a própria posse – título baseado 
no estado de fato. A experiência judicial mos-

trou que esse código de aquisição da proprie-
dade por via judicial é extremamente moroso, 
demorando para que essa aquisição se consu-
masse”, explicou.

O ministro explicou que a usucapião extra-
judicial se consubstancia no procedimento que 
se inicia no cartório, apresentando-se um re-
querimento da planta do imóvel assinada por 
todos os interessados. “Não havendo nenhuma 
impugnação, o próprio Tabelião se incumbin-
do de promover todas as comunicações pro-
cessuais necessárias – o Tabelionato convoca 
todos os interessados – e findas essas duas ses-
sões, para em seguida ser efetuado o registro do 
imóvel em nome do titular da posse do imóvel 
objeto da usucapião”.

Em seguida, os presidentes da UINL e do 
CNB-CF agradeceram o tempo que o minis-
tro dedicou ao encontro internacional, já que 
a sua programação oficial incluía apenas a pa-
lestra sobre o “Novo Código de Processo Civil e 
as novas atribuições notariais” no XX Congres-
so Notarial Brasileiro. “É muito importante 
receber uma autoridade como o senhor numa 

ocasião de celebração dos 67 anos da UINL. 
Essa aparição foi um presente”, disse Daniel 
Sédar-Senghor. “A atividade notarial brasileira 
passa muitas vezes por momentos de análises 
infundadas e de um certo preconceito em re-
lação a sua atuação. Por isso, é de suma impor-
tância que vossa excelência, estando conosco 
hoje, possa presenciar que à margem do que se 
fala, às vezes, de que ‘cartório é coisa do Brasil’, 
o notariado está presente em quase uma cente-
na de países, em cinco continentes do mundo”, 
constatou Ubiratan Guimarães.

O presidente do CNB-CF também assegu-
rou que o notariado do tipo latino presta um 
serviço essencial para a garantia da segurança 
jurídica das relações negociais. “Diante disso e 
sabedor que sou de sua competência, extremo 
conhecimento e cultura, é óbvio que isso tudo 
não lhe é surpresa. Mas é importante que nós 
possamos, neste momento, ratificar na presen-
ça dos 86 países que compõem a UINL o nosso 
agradecimento pelo seu trabalho e pelo reco-
nhecimento da importância da atividade nota-
rial”, concluiu.

“No Brasil, já se pode 
realizar hoje divórcio, 

separações consensuais, 
dissoluções de união 

estável, escrituras públicas 
de reconhecimento de 
paternidade etc; todos 

documentos com expressiva 
fé pública que são recebidos 

pelo Judiciário com 
presunção de legitimidade e 

de veracidade”

Luiz Fuz, ministro do STF

“Calcado na experiência, 
confiança e credibilidade 
da atividade notarial, o 
Código reservou uma 

parte denominada 
desjudicialização. Há alguns 
conflitos que apresentam 
baixa tendência litigiosa e 

podem ser solvidos no plano 
extrajudicial”

Luiz Fuz, ministro do STF
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io de Janeiro (RJ) – Em mais uma ação 
inédita em comemoração aos 450 anos 
de instituição da atividade notarial no 

País, o Conselho Federal do Colégio Nota-
rial do Brasil (CNB-CF) realizou no dia 1º 
de outubro a premiação oficial do ‘Prêmio 
Master de Tecnologia’, criado com o objetivo 
reconhecer os Tabelionatos que promovem e 
buscam soluções otimizadas para a prestação 
de serviços tecnológicos à sociedade.

Em sua primeira edição, o Prêmio consa-
grou 23 Tabelionatos de Notas de seis Esta-
dos da Federação (São Paulo, Santa Catarina, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e 
Pernambuco) com a láurea da excelência em 
tecnologia notarial. Os Cartórios inscritos 
estiveram distribuídos em quatro categorias 
respeitando as proporcionalidades munici-
pais, cada uma contendo requisitos especiais 
para que a unidade fosse condecorada com 
o Prêmio.

Entre os principais itens avaliados estão a 
digitalização de acervo, a adequada relação 

Participantes recebem premiação durante a entrega do 
Prêmio Master de Tecnologia do Colégio Notarial do Brasil

Notário capixaba é um dos ganhadores 
do Prêmio Master de Tecnologia

R

Márcio Henrique Martins de Almeida, Tabelião do 2° Ofício de Notas do Juízo 
de Vitória (ES) ganhou na categoria de municípios até 500 mil habitantes

computador-funcionário, efetivo envio das 
informações obrigatórias à Central Notarial 
de Serviços Eletrônicos Compartilhados 
(CENSEC), backup, acesso à internet, dispo-
nibilização de serviços web ao usuário, além 
de administração interna para a área de tec-
nologia. Todos itens estavam proporcionali-
zados ao tamanho do cartório, ao grupo em 
que ele está inserido e à população atendida.

Um dos vencedores do Grupo 3, cartórios 
de municípios até 500 mil habitantes, Márcio 
Henrique Martins de Almeida, Tabelião do 2º 
Ofício de Notas de Vitória (ES) destacou que 
“considera importante manter a tecnologia 
dos cartórios implementando cada vez mais, 
sempre os mantendo atualizados e buscando 
o aprimorando do serviço para a sociedade”. 
O tabelião também destacou que “o sistema 
de banco de dados é um dos pontos focais do 
bom trabalho tecnológico do cartório, pois 
guarda todas as informações e por isso deve-
se fazer backup com os dois hd’s externos”.
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Sinoreg-ES - Qual a importância do in-
vestimento tecnológico para a melhoria 
do serviço notarial brasileiro?
Eu acho importante para prestar à socie-
dade um trabalho de uma forma mais ade-
quada. É importante manter a tecnologia 
dos cartórios melhorando cada vez mais, 
pois temos que estar atualizados e aprimo-
rando o serviço  para a sociedade. 

Sinoreg-ES - Quais as práticas inovado-
ras que desenvolve em seu Tabelionato 
que foram determinantes para esta con-

Falamos com Márcio Henrique Martins de Almeida

decoração?
Acredito que o sistema de banco de dados 
é um deles, pois guardam informações 
importantes e que fazemos back up com 
os dois hd externos. O cartório tem um 
computador para retirada de senhas, de-
pois é feito relatórios a ser apresentado na 
reunião mensal, para termos um controle 
do atendimento. Aqui temos wi fi aberto 
para todos os usuários, além de um tele-
visor que informa o usuário sobre notícias 
do cartório e da sociedade. Pensando nos 
funcionários, nós criamos o espaço net 

que conta com dois computadores. 

Sinoreg-ES - Qual a importância da 
CENSEC para o desenvolvimento tecnoló-
gico do notariado brasileiro?
Entendo que é uma Central de busca de 
dados que propicia a segurança jurídica 
para todos, além de ser prático porque 
pode ser feita em qualquer lugar do País. 
Acho que o prêmio sempre é  importante 
porque nos mantém sempre atualizados, 
revendo a situação do cartório para se 
aprimorar cada vez mais.
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io de Janeiro (RJ) - Integrante do 
Sindicato dos Notários e Registra-
dores do Estado do Espírito Santo 

(Sinoreg-ES) e da Seccional do Espírito San-
to do Colégio Notarial do Brasil (CNB-ES), 
Bruno Santolin Cipriano foi indicado pelo 
Conselho Federal do Colégio Notarial do Bra-
sil (CNB-CF) para integrar as Comissões de 
Trabalho da União Internacional do Notaria-
do (UINL).

Integrando a Comissão de Regularização 
Fundiária da entidade, ao lado do notário pa-
raense Marcos Alberto Santos, e do notário 
catarinense Paulo Quintela, Santolin parti-
cipou dos encontros da Comissão realizados 
na cidade do Rio de Janeiro por ocasião das 
comemorações dos 450 anos de instituição da 
atividade notarial no Brasil.

“Devemos nos aproximar dos notariados 
das Américas, trazendo para o Brasil inicia-
tivas positivas que existam pelo continente, 
ao mesmo tempo em que devemos propor 
ações institucionais baseadas no exitoso mo-
delo de notariado que existe no Brasil, assim 
como relacionadas às iniciativas institucionais 
pioneiras, como a Central Notarial de Servi-
ços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) ”, 
afirmou.

Membro do Sinoreg e CNB-ES 
participa da Comissão de 
Regularização Fundiária da UINL

R

Sinoreg-ES - Como avalia a experiência de 
ter participado deste primeiro encontro in-
ternacional na cidade do Rio de Janeiro?
O Congresso como um todo foi muito bom, 
assuntos como questões políticas foram de-
batidos. Em relação a organização comitiva 
achei pouco produtiva, deveria ter um in-
térprete na sala, o tempo de debate foi pe-
queno e a plateia não pôde se manifestar.

Sinoreg-ES - Qual a importância do notariado 
brasileiro debater o tema da regularização fun-
diária e integrar os movimentos neste sentido?
É importante considerando a expertise de no-
tários que podem diminuir altos índices de 
informalidade fundiária.

Bruno Santolin Cipriano durante reunião das Comissões de Trabalho da UINL

Conversamos com 
Bruno Santolin Cipriano

Bruno Santolin Cipriano (dir.) participa de reunião da UINL no Rio de Janeiro
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io de Janeiro (RJ) - Uma das ações 
pontuais realizadas durante a cele-
bração dos 450 anos de instituição 

da atividade notarial no Brasil foi a conde-
coração aos notários símbolos de cada Esta-
do da Federação, indicado pelas respectivas 
Seccionais do Colégio Notarial do Brasil e 
que receberam no Rio de Janeiro, durante o 
XX Congresso Notarial Brasileiro, a home-
nagem representativa dos ideias do notariado 
brasileiro.

Indicado pela Seccional do Espírito Santo, 
a Tabeliã de Notas de Serra, Marisa de Deus 
Amado, representou o Estado nesta home-
nagem especial aos 450 anos do notariado. 
“Levamos em consideração sua história pro-
fissional e institucional ao longo de sua vida 
como tabeliã e registradora, sempre preocu-
pada com o avanço da atividade não só entre 
os colegas, mas também para também para o 
cidadão”, disse o presidente do CNB-ES, Ro-
drigo Reis Cyrino, responsável pela indicação.

Leia abaixo a entrevista com a Tabeliã capi-
xaba sobre a homenagem recebida no RJ:

Como a senhora recebeu a indicação para o 
Prêmio Notário Destaque do Estado do Espí-
rito Santo entregue durante o XX Congresso 
Notarial Brasileiro no Rio de Janeiro?
Marisa de Deus Amado - O primeiro sen-
timento foi o de surpresa. Após a indicação 
de meu nome, percebi que os colegas conce-
deram-me essa honraria como forma de ex-
ternar sua gratidão pelo meu engajamento na 
luta pelo fortalecimento das instituições nota-
riais e registrais no Estado do Espírito Santo e 
também pelo fato de ter sido, até hoje, a única 
mulher a presidir uma associação de classe 
aqui no Estado.

Como avaliou o evento que marcou a come-
moração dos 450 anos de instalação da ativi-
dade notarial no Brasil?
Marisa de Deus Amado - Impecável! Não só 
pela excelência dos expositores, como tam-
bém pela organização do evento. 
 
Quais os avanços institucionais que poderão 

Marisa de Deus Amado recebe 
prêmio de Tabeliã Destaque do ES

R

Em comemoração aos 450 anos de instituição do notariado no Brasil, 
Seccionais do CNB-CF indicaram notários símbolos de seus Estados 
para serem homenageados no XX Congresso Notarial Brasileiro

ser obtidos após a realização deste importan-
te evento?
Marisa de Deus Amado - Penso que o sucesso 
do XX Congresso Notarial Brasileiro refletiu 
a concretização de grandes avanços das insti-
tuições representativas não só dos notários. A 
presença de muitos  registradores de imóveis 
no evento consolida a força das instituições 
notariais e registrais brasileiras. Somos todos 
profissionais da fé pública e o Estado do Es-
pírito Santo tem dado exemplo da união dos 
delegatários das diversas especialidades.  No 

Marisa de Deus Amado recebe prêmio de Tabeliã Destaque do ES

Espírito Santo, o Colégio Notarial do Brasil, a 
Associação Nacional dos Notários e Registra-
dores e o Sindicato dos Notários e Registra-
dores trabalham unidos para o fortalecimen-
to dessas instituições, valorizando notários e 
registradores. Não podemos esquecer, porém, 
que necessitamos de um Código do Notariado 
Brasileiro, como tão bem lembrado pelo de-
sembargador do TJ-SP, Ricardo Henry Mar-
ques Dip, quando proferiu a palestra magna 
de abertura do XVIII Congresso Notarial Bra-
sileiro realizado em Itapema (SC) .
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studa-se a possibilidade do pagamento 
da meação do cônjuge supérstite, no in-
ventário de seu consorte, ser feito com o 

direito de usufruto vitalício sobre os bens imó-
veis inventariados, restando aos herdeiros a 
nua propriedade dos mesmos.

Um tema de bastante relevância, entremen-
tes que suscita dúvidas no labor profissional de 
alguns notários, registradores e advogados é a 
possibilidade do pagamento da meação do côn-
juge supérstite, no inventário de seu consorte, 
ser feito com o direito de usufruto vitalício 
sobre os bens imóveis inventariados, restando 
assim aos herdeiros, como pagamento de seus 
quinhões, a nua propriedade dos mesmos.

Via de regra, após a abertura do inventário 
dos bens do espólio, é verificada a partilha da 
seguinte maneira: metade ideal destinada ao 
pagamento da meação e a outra metade distri-
buída aos herdeiros, respeitando, obviamente, 
a cadeia sucessória descrita no artigo 1.784 e 
seguintes do Código Civil de 2002.

Não raras vezes, o(a) viúvo(a) e os herdeiros 
buscam remédios jurídicos que possibilitem 
promover a partilha de forma que seja desne-
cessário futuro inventário do cônjuge remanes-
cente, e que, ao mesmo tempo, não sejam estor-
vos à segurança financeira deste, enquanto viver.

Para atender a tal anseio, normalmente é fei-
to o inventário judicial ou extrajudicial com a 
partilha dos bens, e, posteriormente, a doação 
da meação com a reserva do direito de usufruto 
vitalício ao doador. 

Deste modo, quando o doador vier a falecer, 
por óbvio não será necessário inventário - ao 
menos no tocante aos bens ora doados - mas, 
tão somente, a averbação do respectivo óbito 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis com-

petente, o que extingue o ônus de usufruto e 
consolida a propriedade em nome dos donatá-
rios (nu proprietários), conforme artigo 1.710 
do Código Civil de 2002.

Acontece que este recurso se torna muito one-
roso para as partes, tanto quanto um segundo 
inventário, já que, além de recolher, para fins de 
inventário, o ITCMD sobre a metade dos bens 
do espólio, ainda será indispensável o recolhi-
mento do ITCMD sobre a doação da meação.

E mais, quando o cônjuge remanescente doa 
sua meação - seus 50% do imóvel - e reserva 
para si o direito de usufruto, tal direito fica li-
mitado somente ao percentual doado, ou seja, 
o direito de usufruir e perceber os frutos serão 
adstritos à metade do imóvel.

Apesar dos comentos, não é o objetivo desse 
artigo levantar questões a respeito da legitimida-
de e da efetividade do procedimento explicitado, 
até porque, tal metodologia atende perfeitamen-
te ao objetivo jurídico para o qual foi criada. O 
que se pretende, é alçar informações que pos-
sam auxiliar os operadores do direito a viabili-
zarem, de maneira pragmática, a exata simetria 
entre o binômio, anseio social/remédio jurídico.

Assim sendo, partindo da premissa de que o 
usufruto é direito real autônomo, podendo in-
clusive, ser destacado da nua propriedade, não se 
vê óbice em atribuí-lo um valor e utilizá-lo para 
determinar o pagamento do cônjuge remanes-
cente, e/ou, bem assim, dos demais sucessores.

Neste sentido, Euclides de Oliveira e Sebas-
tião Amorim, se inclinam, defendendo que:

“O usufruto é destacável da nua propriedade, 
como direito autônomo. Tanto a viúva-meeira 
como os herdeiros possuem partes ideais no 
todo. Portanto, nada obsta a que se concreti-
zem essas partes pela forma avençada na par-
tilha” (RT 606/106, 541/118, RJTJESP 37/31).

Apreciada pelo Conselho Superior da Ma-
gistratura do estado de São Paulo, em procedi-
mento de dúvida inversa, tal matéria deu ensejo 
a seguinte conclusão:

“(...) até a partilha, com efeito, a meação e a 
herança são partes ideais e, como já estabeleci-
do pelo Tribunal de Justiça, nada obsta a que 
tais partilhas se definam como sendo o usufru-
to e a nua-propriedade, sem que tal implique 
em doação, pois, diversamente, não passa de 

simples atribuição de partes ideais” (RJTJESP 
65/236; Ap. Cível 2.595/0, j . em 01.08.33; Ap. 
Cível 8.597-0/1, DOJ de 21.10.88).

O Superior Tribunal de Justiça, apreciando 
caso semelhante, reformou, em sede recur-
so especial as decisões proferidas pelo juiz de 
primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo, nas quais foi indeferida a partilha de 
bens no inventário que destinava à viúva-meei-
ra o direito de usufruto sobre os bens e aos her-
deiros a nua propriedade. Em seu voto, o rela-
tor, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, acastela:

[...] Destacou-se, a respeito do usufruto, não 
haver razão para obstar sua implementação nos 
autos do inventário: “partindo da validade da 
renúncia, os bens passam incontinenti ao do-
mínio dos herdeiros, que já haviam recebido a 
cota do pai quando da sua morte, pelo droit de 
saisine. Sendo portanto proprietários, não sub-
siste qualquer empecilho para gravarem os bens 
com usufruto vitalício em favor de sua mãe, as-
sinalando que a escritura pública exigida resta 
substituída pelo termo nos autos, o qual, como 
se viu, dá segurança e formalidade ao ato” (RESP 
88.681-96/0010531-6-SP, 4a T., v.u., j. 30.4.98).

Recentemente, o próprio Tribunal de Justiça 
de São Paulo proveu recurso no sentido de legi-
timar a atribuição do usufruto como pagamen-
to da meação, afastando, inclusive, a incidência 
de ITBI, “in verbis”:

INVENTÁRIO. Renúncia da meação por 
parte da viúva em prol do monte em troca da 
instituição de usufruto vitalício pelos herdei-
ros. Transação que não incide o ITBI. Prece-

Luan Theodoro Machado é bacharel em Direito, escrevente do Cartório do 4º Ofício de Notas de 
Cachoeiro de Itapemirim-ES, professor de práticas administrativas do Senac.

Pagamento do cônjuge supérstite, no 
inventário de seu consorte, com o direito de 
usufruto vitalício sobre os bens inventariados

“O que se pretende, é alçar 
informações que possam 

auxiliar os operadores do direito 
a viabilizarem, de maneira 

pragmática, a exata simetria 
entre o binômio, anseio social/

remédio jurídico”

E “Frente à unanimidade de 
entendimentos citados, podemos 

chegar à conclusão de que 
além de viável, é fidedigna a 

promoção da partilha de bens, 
destacando o direito de usufruto 

como parte autônoma à nua-
propriedade. E com base nisso, 
é de bom tom ressaltar alguns 
dos benefícios que tal artifício 

proporciona às partes”
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dente. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP, Relator: Paulo Alcides, Data de Julga-

mento: 11/08/2014, 6ª Câmara de Direito Privado)
Não é demais ainda, citar os julgamen-

tos das apelações cíveis nºs 2010.043431-2 e 
2011.020018-5, ambas do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina, nas quais resta evidenciado, 
ainda mais, a inteligência jurisprudencial a res-
peito do tema.

Frente à unanimidade de entendimentos ci-
tados, podemos chegar à conclusão de que além 
de viável, é fidedigna a promoção da partilha 
de bens, destacando o direito de usufruto como 
parte autônoma à nua-propriedade. E com base 
nisso, é de bom tom ressaltar alguns dos bene-
fícios que tal artifício proporciona às partes.

De início, nota-se clara a desoneração do ato. 
Na prática será recolhido apenas o imposto (IT-
CMD) cujo fato gerador é a transmissão “causa 
mortis”, ou seja, sobre 50% dos bens. Não há, 
portanto, que se falar em recolhimento do re-
ferido tributo pela atribuição do direito de usu-
fruto como pagamento da meação, tendo em 
vista, que será ele utilizado para atribuir partes 
ideais na partilha de bens; o que não constitui 
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ato de liberalidade isolado, fato que ensejaria a 
arrecadação do fisco estadual.

Fazendo uma breve análise tributária do referi-
do método, nos deparamos com uma forte seme-
lhança com os meios de ELISÃO FISCAL, estes 
que são formas LEGAIS, obtidas por meio de um 
planejamento tributário, para se impedir a inci-
dência e até mesmo o fato gerador de um imposto.

É válido expor, mesmo que superficialmen-
te, sobre a diferença de ELISÃO FISCAL para 
EVASÃO FISCAL, nesta notamos a utilização 
de meios ILÍCITOS para se impedir a incidência 
de um imposto (sonegação de imposto, desca-
minho, contrabando), o que não ocorre naquela.

Voltando ao tema, e citando outro ponto be-
néfico da partilha apresentada, não podemos 
deixar de falar sobre a maior segurança finan-
ceira imputada ao cônjuge supérstite, já que ele 
passa a ter o direito de usufruto vitalício sobre a 
TOTALIDADE dos bens, se assim preferir, di-
ferentemente do que ocorre na doação da mea-
ção, como dito alhures. Tal garantia confere ao 
cônjuge o direito de se manter percebendo, por 
completo, os frutos e rendimentos dos bens 
gravados com o usufruto.

Por fim, é conveniente salientar, que a efeti-
vação da partilha nos moldes da metodologia 
discorrida, vem acrescer uma nova possibili-
dade de se formalizar o inventário, sem des-
prestigiar nenhuma outra, e com a certeza de 
ser um hábil artifício para se dirimir questões 
sucessórias, seja no contencioso judicial ou na 
amistosa via administrativa.
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01. Na hipótese de extinção da sociedade con-
jugal, os bens que um dos cônjuges receber 
além da meação na partilha só serão tributa-
dos pelo ITBI se houver reposição, transfor-
mando a transmissão em onerosa. Não haven-
do reposição, a transmissão ocorre, mas de 
forma gratuita, e, portanto, há fato gerador de 
outro tributo que é o ITCMD.

02. Geralmente, as fazendas têm entendido 
que a reposição acontece quando o cônjuge 
que ficou com o excesso se compromete a 
pagar, ao outro, valor equivalente à diferença 
verificada. Como com a reposição ocorre a 
transferência de propriedade a título oneroso, 
o imposto, se devido, é de competência muni-
cipal e não de competência estadual.

03.  Destaca-se que no caso de reposição, há a 
necessidade de que ela seja feita com bens não 
pertencentes ao patrimônio do casal.

04. Quando cada cônjuge fica exatamente com 
50% do patrimônio, não há incidência de IT-
CMD, pois não ocorre a transmissão de bens, 

Rodrigo Grobério Borba - rodrigo@agvadvocacia.adv.br 

mas simples partilha (cada um fica com o que 
já é seu).

05. Sobre a possibilidade de incidência de im-
posto na partilha de bens, elas foram bem sinte-
tizadas nos enunciados oriundos do I Encontro 
de Juízes de Varas de Família do Rio de Janeiro:

“7.2. Na partilha onde um dos cônjuges rece-
be quinhão superior à sua meação ideal sem 
compensação de qualquer espécie, o imposto 
sobre a doação é devido ao Estado, devendo o 
valor ser apurado administrativamente.
7.3. Na partilha onde um dos cônjuges rece-
be quinhão superior à sua meação ideal, com 
compensação de qualquer espécie, o imposto 
de reposição é devido ao Município, devendo 
o valor ser apurado administrativamente.
7.4. Na partilha de bens entre cônjuges, se não 
há recebimento em excesso por qualquer de-
les, não há imposto a ser recolhido.”

RODRIGO GROBÉRIO BORBA
ADVOGADO – OAB/ES 11.017

rodrigo@agvadvocacia.adv.br

Breves considerações sobre os aspectos fiscais 
na hipótese de recebimento de bens além da 
meação na extinção da sociedade conjugal
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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 JULHO/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$ 73.139,95 (se-
tenta e três mil, cento e trinta e nove reais e 
noventa e cinco centavos) em aplicação CDB 
na agência 076 do Banestes. 

Vitória, 01 de setembro de 2015.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  708.895,66
Saldo em caixa mês anterior  16.771,55
Portaria 008/2015   1.962,63
RESGATE POUPANÇA BANESTES  225.000,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   952.629,84

B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil 815.576,50 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  27.389,56 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 1.010,81
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 14.177,91 
4.1 - 2% referente depósito entre 20/07 a 31/07 207,29 
5 – Repasse à AMAGES 14.169,91 
5.1 – 2% referente depósito entre 20/07 a 31/07 207,29 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 008/2015 1.939,15 
  
SALDO LÍQUIDO  (874.678,42)     77.951,42
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (70.889,57)
C.a – 10% referente depósito entre 20/07 a 31/07  1.036,45
C.b – 10% referente depósito entre 19/06 a 30/06  1.213,93
SALDO       4.811,47
Recebimentos entre 19/08 a 31/08  8.778,23
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  13.589,70

Demonstrativo mês de agosto de 2015
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