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EDITORIALEDITORIAL

Marcio Valory Silveira
Presidente Sinoreg-ES

ano de 2015 está prestes a se encerrar. Ano difícil para a classe por inúmeras questões, 
porém também um ano de grandes conquistas e de ainda mais avanço em todas as 
searas.

As entidades de classe, em atuação conjunta ou individualizada, se mostraram ainda mais pre-
sentes nas discussões dos interesses de seus associados. Questões de forte interesse se colocaram 
em voga neste ano, como o teto constitucional, desanexação das serventias, possível finalização 
do concurso público, o que acarretaria grandes mudanças na classe, proposituras de novas leis em 
benefício da atividade, dentre outros temas de enorme relevância que interessam a todos.

Também foi neste ano que importantes projetos foram finalizados, como o SINOREG ITINE-
RANTE, que atendeu a todos os municípios do Estado, com palestras e exposições de temas de 
enorme relevância, assim como a fixação do dia 18 de novembro como o Dia do Notário e do 
Registrador, com bela homenagem promovida na Câmara Municipal de Vitória aos integrantes 
da classe.

Foi também em 2015 que um enorme avanço social, quiçá, o maior, foi conquistado, princi-
palmente pelo árduo trabalho dos registradores civis. Agora, ao nascer, o cidadão brasileiro já 
terá seu número de CPF inscrito na própria certidão de nascimento. Em recente parceria firmada 
entre as entidades de classe de representação nacional e a Receita Federal do Brasil será possível 
a emissão do número em tempo real, feito no balcão da serventia ou até mesmo na maternidade 
onde o registrando haja nascido.

O sistema já foi implementado e as certidões já são feitas nestes termos. Alguns avanços ainda 
são necessários, é verdade, porém o primeiro grande passo já foi dado rumo ao desenvolvimen-
to. É o serviço delegado mostrando-se cada vez mais forte e atuante, buscando um bem social 
comum, o desenvolvimento do País e, acima de tudo, a prestação de um serviço público de qua-
lidade.

Um feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Que o ano de 2016 venha para clarear nossos 
horizontes e encher nosso lar de vida e saúde.

Fraternal abraço,
Márcio Valory Silveira

2015: ano de avanços e desafios 
para os Cartórios brasileiros

O

“Foi também em 2015 que um enorme avanço social, quiçá, o 
maior, foi conquistado, principalmente pelo árduo trabalho dos 
registradores civis. Agora, ao nascer, o cidadão brasileiro já terá 
seu número de CPF inscrito na própria certidão de nascimento”
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m 2014 o Brasil atingiu a marca histórica de 1% de crianças em registro 
de nascimento no mesmo ano de nascimento. O índice, divulgado no 
dia 30 de novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), supera em larga escala a marca de 5% estipulada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) como meta aceitável para a erradicação do número de 
crianças sem certidão de nascimento, uma das metas do milênio da entidade. 

O sub-registro considera nascimentos não registrados no mesmo ano ou até 
o fim do terceiro mês do ano seguinte e é calculado a partir da comparação dos 
registros de nascimentos com as projeções populacionais. Em 1980, foi estima-
do em 23,8% e a partir de 2001, quando marcava 22,1%, houve uma trajetória 
de queda constante.

Em 2013, o Brasil atingiu a meta mínima da ONU, de 5,1%, e em apenas um 
ano conseguiu reduzir a para  1%. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, o 
sub-registro está praticamente erradicado, mas ainda permanece alto no Norte 
(12,5%) e Nordeste (11,9%).

Grande parte da conquista deste índice deve-se ao empenho dos Cartórios de 
Registro Civil e às políticas públicas neste sentido. Segundo o IBGE, as unidades 
interligadas dentro das maternidades para emissão do registro de nascimento e 
a realização de campanhas nacionais contribuíram para melhorar as estatísticas.

RegistRo taRdio
O índice de registros de nascimento tardios, aqueles ocorridos com até três anos 
de atraso, também diminuíram no País, chegando a 3,2%. A média nacional dos 
registros tardios caiu de 26,1%, em relação aos nascimentos registrados em 1974, 
para 3,2% daqueles registrados em 2011. Os maiores percentuais de registros 
tardios são observados nos estados da região Norte e Nordeste: Acre (17,7%), 
Amazonas (15,2%), Pará (14,9%), Amapá (12,8%), Roraima (11,7%), Maranhão 
(10,4%) e Piauí (6,7%). São Paulo, por outro lado, apresentou o menor percen-
tual (0,5%) de registros de nascimentos tardios com até três anos de atraso.

Pesquisa Estatísticas do Registro Civil aponta 
queda de 17,6% no subregistro nos últimos 10 anos

Espírito Santo é o sexto Estado com o menor índice do Brasil

E

Gráfico apresenta a brutal queda de subregistro de nascimento no País nos últimos 10 anos

Casamentos
O número de casamentos aumentou 37% em 
40 anos. Sergundo dados do IBGE, o Brasil 
registrou 1,1 milhão de casamentos, número 
37,1% superior ao total de casamentos regis-
trados em 1974, data da primeira pesquisa fei-
ta pelo IBGE. Na época, o país teve 818,9 mil 
casamentos registrados.

Casamentos homoafetivos
Em 2014, houve 4.854 registros de casamentos 
(0,4% do total de casamentos) entre cônjuges 
do mesmo sexo, dentre os quais 50,3% (2.440) 
eram entre cônjuges femininos, e 49,7% 
(2.414) entre cônjuges masculinos.

O Sudeste concentrou o maior percentual 
de uniões homoafetivas, com 60,7%), seguido 
pelas regiões Sul (15,4%), Nordeste (13,6%), 
Centro-Oeste (6,9%) e Norte (3,4%). Na região 
Sudeste, as maiores concentrações percentuais 
de uniões homoafetivas foram evidenciadas no 
estado de São Paulo com 66,9 % para o conjun-
to masculino e 71,9% para o feminino.

Brasil atinge marca 
histórica de 1% de 
subregistro segundo o IBGE
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m uma iniciativa pioneira no País, os 
Cartórios de Registro Civil do Estado 
do Espírito Santo e a Receita Federal 

emitem desde o início do mês o CPF para re-
cém nascidos no Estado diretamente nas cer-
tidões de nascimento. O serviço será gratuito 
ao cidadão, que atualmente paga R$ 7,00 nos 
postos conveniados com a Receita Federal.

Através do Sindicato dos Notários e Regis-
tradores do Estado do Espírito Santo (Sinore-
g-ES), o projeto abrangerá todos os Cartórios 
de Registro Civil do Estado do Espírito Santo, 
presentes em todos os municípios capixabas e 
também em pequenos Distritos e Subdistritos 
do Estado. Além do Espírito Santo, também 
já emitem as certidões de nascimento com 
CPF, cartórios dos Estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Amazonas, Paraná, Santa Catarina, 
Rondônia e Minas Gerais.

“Mais um passo adiante, mais uma de-
monstração da importância dos cartórios na 
vida do cidadão brasileiro e, principalmente, 
do capixaba. Tenho a honra de ser o primeiro 
e orgulho da nossa classe que tanto avança”, 
disse o registrador civil da cidade de Alegre/
ES e presidente em exercício do Sindicato dos 
Notários e Registradores do Estado do Espíri-
to Santo (Sinoreg-ES), Márcio Valory Silveira.

Além da comodidade e gratuidade do servi-
ço, a emissão do CPF diretamente no ato de re-
gistro de nascimento atende a uma demanda 
da população mais carente que necessita des-
te número para que seus filhos tenham acesso 
aos benefícios sociais proporcionados pelo Po-
der Público. De acordo com a Receita Federal, 
de janeiro a outubro de 2015, foram emitidos 
quase 20 mil números de CPF para menores de 
um ano de idade no Estado do Espírito Santo.

A inscrição do recém nascido também per-
mitirá aos pais incluírem imediatamente seus 
filhos em planos de saúde, que normalmente 
exigem o CPF, assim como para acesso aos 
medicamentos fornecidos pelo Governo, além 

da possibilidade de abertura de contas bancá-
rias em nome da criança. O sistema também 
já está adaptado para permitir o cadastro da 
filiação independentemente do gênero que 
compõe a família.

Desde o início de dezembro todo registro de nascimento realizado no Estado terá 
um número único de CPF para o recém-nascido sem qualquer custo para os pais

Cartórios do Espírito Santo já emitem 
o CPF nas certidões de nascimento

De acordo com a Receita 
Federal, de janeiro a outubro 
de 2015, foram emitidos 
quase 20 mil números de 
CPF para menores de um 
ano de idade no Estado do 
Espírito Santo

“Mais um passo adiante, 
mais uma demonstração da 
importância dos cartórios na 
vida do cidadão brasileiro e, 

principalmente, do capixaba. 
Tenho a honra de ser o 

primeiro e orgulho da nossa 
classe que tanto avança”

Márcio Valory Silveira, 
presidente em exercício 

do Sinoreg-ES

E
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Reprodução em página inteira da reportagem do jornal A Tribuna de Vitória (ES) que destaca o lançamento do CPF no Estado
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matéria tributária aplicável à suces-
são “causa mortis”, cessão de direitos 
hereditários, excesso de meação ou 

de quinhão a título oneroso ou gratuito, é ins-
tigante e, por vezes, muito controvertida, so-
bretudo em relação ao cumprimento de obri-
gações pelo inventariante em nome do espólio 
e pelo tabelião de notas que lavra a escritura de 
inventário e partilha e ou adjudicação de bens.

De início, vale lembrar que o imposto co-
nhecido pelas siglas ITCMD, ITCD, ITD, en-
tre outras, em sua versão “causa mortis”, tem 
como sujeito passivo o sucessor (herdeiro e 
legatário), mas pode, também, em sua versão 
doação, sujeitar o meeiro e ou herdeiros na 
medida em que caracterizado qualquer exces-
so de meação ou quinhão hereditário, caso ao 
valor excedente não corresponda compensa-
ção financeira que reequilibre a partilha e o 
pagamento da meação do cônjuge supérstite.

Poderá, ainda, incidir o ITBI, tributo de 
competência municipal, se ocorrer transmis-
são de bens imóveis e de direitos a eles rela-
tivos, por ato “inter vivos” e a título oneroso, 
em operações realizadas entre os sucessores, 
meeiro e eventuais cessionários.

Num ou noutro caso, o importante é que se 
tome como base a legislação do Estado consi-
derado sujeito ativo do ITCMD e do Municí-
pio de situação do imóvel objeto da transmis-
são, relativamente ao ITBI. A base de cálculo 
desses tributos não coincidirá, necessariamen-
te, com o valor do bem para os fins da partilha.

Nos processos judiciais e nas escrituras de 
inventário é o inventariante quem zela, em 
nome e no interesse das partes, pelos tributos 
que têm como fato gerador algum dos eventos 
jurídicos que decorram do processo ou do ato 
notarial, tais como a própria sucessão do autor 
da herança, as doações caracterizadas por ex-
cessos de meação ou de quinhão, porventura, 
ocorridos na partilha, ou, ainda, transmissões 
onerosas de bens imóveis. 

Nas escrituras públicas lavradas com base 
na autorização trazida pela Lei nº 11.441/07, o 
tabelião de notas é também responsável pelos 
créditos tributários que decorrerem dos atos ou 
negócios jurídicos formalizados pelo instru-

mento público, a teor do que dispõe o inciso VI, 
do artigo 134 do Código Tributário Nacional.

Responsabilidade tributária à parte, quem 
suportará o custo tributário do ITCMD e do 
ITBI, em regra, é o adquirente, a título gratui-
to ou oneroso, do bem ou do direito.

Já no que concerne ao imposto de compe-
tência da União – IRPF incidente sobre Ga-
nhos de Capital na Alienação de Bens e de 
Direitos (CR, artigo 153, inciso III), a história 
muda um tanto de rumo, já que o envolvimen-
to do tabelião com o assunto é bem outro.

Com efeito, para os fins de incidência do 
IRGCapital nas transmissões “causa mortis” 
os bens e direitos poderão ser avaliados a 
valor de mercado ou pelo valor constante da 
declaração de bens do “de cujus”, independen-
temente do que dispõem o Código Civil brasi-
leiro – para os fins de realização da partilha -, 
e a legislação estadual do ITCMD e municipal 
do ITBI em relação à base de cálculo desses 
tributos, se e quando incidentes.

No caso do IRGCapital a opção é do her-
deiro, que definirá se receberá o bem em sua 
declaração de bens pelo valor de mercado 
ou se seguirá com ele pelo mesmo valor que 
constava na declaração de bens do “de cujus”. 
A depender da opção que fizer o herdeiro, o 
espólio do autor da herança arcará com o im-
posto ou o sucessor carregará, para os fins de 
futura alienação do bem, o valor da declaração 
do “de cujus” como custo de aquisição, o que, 
em regra, determinará expressivo valor como 
base de cálculo do imposto.

Sim, se o sucessor eleger, entre os dois cri-
térios possíveis, o valor de mercado do(s) 
bem(ns), para a transmissão “causa mortis”, o 

espólio arcará com o tributo incidente sobre a 
diferença positiva entre o valor da transmissão 
e o que constava na declaração do “de cujus”. 
E se eleito for o segundo critério, ou seja, se o 
sucessor decidir receber o bem pelo valor que 
constava na declaração do “de cujus”, não ha-
verá ganho a ser apurado, mas, em futura alie-
nação, o valor referente ao custo de aquisição 
será aquele pelo qual o bem tiver sido recebido.

Mas, quais as responsabilidades do tabelião 
ao lavrar escrituras de inventário e partilha?

Temos dito que, além da responsabilidade 
social em bem orientar as partes, o que é próprio 
da atividade tabelioa, o notário não tem qual-
quer responsabilidade legal com o IRGCapital.

Não precisa fazer qualquer menção na es-
critura relativamente ao imposto de compe-
tência da União, aliás, ao constar o valor que 
fora usado como base de cálculo do imposto 
estadual e ou municipal, que tome o cuidado 
de não se valer de expressão vaga ou genérica 
como “...as partes atribuem ao bem, para os 
fins fiscais, a importância de...”, para não pre-
judicar o direito que o herdeiro/sucessor tem 
de escolher um entre dois critérios para fazer 
incidir, ou não, o IRGCapital.

Noutro dizer: o tabelião deve mencionar na 
escritura pública que lavrar os valores que ser-
viram como base de cálculo do ITCMD e do 
ITIB, se for o caso, mas deve silenciar quan-
to ao IRGCapital, ou seja, nada deve constar 
no texto da escritura, salvo se solicitado pe-
las partes, tendo em vista que em relação aos 
impostos de transmissão de competência dos 
Estados e Municípios, o tabelião é responsável 
tributário, mas nada lhe cumpre em relação ao 
IRPF incidente sobre ganhos de capital, por-
ventura, auferidos pelas partes alienantes.

Mas, que prazo tem o espólio – contribuinte 
do IRGCapital nas transmissões “causa mortis” 
de bens e direitos, para efetuar o recolhimento?

Essa, a questão mais tormentosa do tema, 
como veremos a seguir. 

Na “Lei” instituidora do IRGCapital, nas 
transmissões “causa mortis”, quando o bem 
for recebido pelos sucessores por valor supe-
rior ao que constava na declaração de bens do 
“de cujus”, há previsão de que o imposto deve-

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.

IR sobre Ganhos de Capital
Nas transmissões “ causa mortis” de bens e direitos quando 
deve ser recolhido o imposto, se incidente? Quais os deveres 
do tabelião que lavrar a escritura de inventário e partilha?

“Responsabilidade tributária à 
parte, quem suportará o custo 
tributário do ITCMD e do ITBI, 
em regra, é o adquirente, a 

título gratuito ou oneroso, do 
bem ou do direito”

A
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rá ser recolhido pelo inventariante até a data 
de entrega da Declaração Final de Espólio (Lei 
nº 9.532/1997, artigo 23,  § 2º, inciso I).

No “Regulamento” do Imposto de Renda 
a previsão trazida pela “Lei” é confirmada 
(RIR/1999, artigo 119, § 5º, inciso I).

No “ato administrativo” de iniciativa do 
Secretário da Receita Federal, baixado em 
2001, a “Lei” e o “Regulamento” são respei-
tados, de tal sorte que, o prazo fixado para 
recolhimento do IRGCapital se encontra com 
o prazo para entrega da Declaração Final de 
Espólio (IN-SRF nº 84/2001, artigo 30, § 3º, 
inciso III).

Mas, no “ato administrativo”, também, 
de iniciativa do Secretário da Receita Fede-
ral, baixado em 2008, sem que tivesse havido 
prévia alteração legislativa e regulamentar, o 
prazo é modificado para que o imposto seja 
recolhido pelo inventariante em até 30 dias da 
data do trânsito em julgado da decisão judi-
cial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação 
ou lavratura da escritura pública (IN-RFB nº 
897/2008, que deu nova redação ao § 5º, do 
artigo 10 da IN-SRF nº 81/2001).

Ademais, a pretensão administrativa do órgão 
fazendário da União (ilegal a nosso ver), é con-
firmada pela Questão nº 107 do trabalho intitu-
lado “Perguntas e Respostas IRPF 2015”, dis-
ponível no sitio da Receita Federal do Brasil na 
Rede Mundial de Computadores no endereço: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/pergun-
tao/Irpf2015/PerguntaseRespostasIRPF2015.pdf 

Como a vontade da autoridade adminis-
trativa não pode se sobrepor à letra da lei, 
pena de violação ao princípio constitucional 
tributário da legalidade, não nos restam dúvi-
das que o recolhimento do imposto incidente 
sobre ganhos de capital, porventura, auferidos 
na transmissão “causa mortis” de bens e direi-
tos, vai até o limite do prazo fixado para entre-
ga da Declaração Final do Espólio. 

O problema é que ao efetuar o recolhimento 
depois de transcorridos os 30 dias da data da 
lavratura da escritura pública, o contribuinte 
será chamado a recolher os acréscimos mora-
tórios, o que poderá ser afastado caso busque 
a guarida do Poder Judiciário e impetre a or-
dem mandamental com vistas à obtenção do 
direito previsto no inciso LXIX, do artigo 5º 
da Lei Maior.
Notas: 
1 O artigo acima foi originariamente publicado no Bole-

tim Eletrônico INR nº 7.240, de 13.11.2015.
2 O autor recomenda ao leitor, sobre o assunto do artigo 

acima, dois programas da TV INR, a saber:
2.1 O IR na sucessão “causa mortis”, na doação e na 

dissolução da sociedade conjugal e da união estável 
(https://www.youtube.com/watch?v=T_WojXw-t5M). 

2.2 IRPF sobre Ganhos de Capital – A sujeição passiva do 
espólio nas transmissões “causa mortis”

 (https://www.youtube.com/watch?v=wdeRN0LOyXw). 



10 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

alneário Camboriú (SC) – Notários 
e Registradores brasileiros marcaram 
forte  presença no XVII Congresso 

Brasileiro de Direito Notarial e de Registro, 
promovido pela Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil (Anoreg-BR) entre os 
dias 15 e 18 de novembro na cidade de Balneá-
rio Camboriú, em Santa Catarina.

Realizado no dia 16 de novembro, o painel 
principal do evento abordou o tema “Provi-
mento Nacional do Conselho Nacional de 
Justiça” e contou com a presença dos presi-
dentes e representantes de todas as especiali-
dades, além da coordenação do desembarga-
dor do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ-SP), Ricardo Henry Marques Dip, 
que auxilia a atual gestão da Corregedoria 
Nacional de Justiça, e do ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), Sérgio Kukina.

Em sua fala, Dip condenou o excesso de le-
gislações que inibem a atuação do segmento 
notarial e registral e defendeu que a normativa 
seja mínima, com o objetivo de que os pro-

fissionais tenham autonomia para a execução 
das tarefas que lhe foram delegadas. “É neces-
sário que o Direito notarial e registral volte a 
ser tratado como um Direito Privado e não 
Administrativo como está sendo feito hoje”, 
afirmou. “Mas para que isso aconteça cabe a 
vocês buscarem este caminho, convencerem o 
Poder Judiciário e Legislativo e retomarem a 
autonomia que desde os primórdios acompa-
nhou esta categoria”, afirmou.

Congresso da Anoreg-BR 
debate normativa nacional 
para a atividade extrajudicial
Notários e Registradores brasileiros estiveram reunidos em Balneário 
Camboriú (SC) para debater soluções nacionais para o segmento

“É necessário que o Direito 
notarial e registral volte a 
ser tratado como um Direito 
Privado e não Administrativo 
como está sendo feito hoje”

Ricardo Henry Marques Dip, 
desembargador do TJ-SP

B

Presidentes das diversas especialidades notariais e registrais e 
autoridades presentes na abertura do evento nacional em Santa Catarina

Luiz Carlos Weizenmann, vice-presidente do CNB-CF, durante exposição no Congresso da Anoreg-BR
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“Os cartórios estão focados em melhorar mais e mais a sua 
eficácia. Para alcançar essa eficiência o serviço deve ser 
atualizado para a realidade do mundo digital: a realidade 
pronta e confiável da informação”

Sérgio Kukina, ministro do STJ

“Acredito que esta normativa deva ser mínima mesmo, não 
necessitando repetir o que já está previsto em lei e nem 

legislar como acontece em muitos Estados do Brasil”

Luiz Carlos Weizenmann, vice-presidente do CNB-CF

Representando os registradores civis brasi-
leiros, Calixto Wenzel abordou a atuação da 
entidade na busca pela integração da ativida-
de registral por meio das Centrais Eletrônicas, 
que já existem em diferentes Estados do Bra-
sil, mas que precisam respeitar a autonomia 
dos entes federativos para que todos possam 
se desenvolver de forma compatível. O presi-
dente da Arpen-Brasil também fez uma bre-
ve apresentação das ações desenvolvidas pela 
entidade, dos desafios enfrentados atualmen-
te, especialmente a implantação do SIRC e o 
desenvolvimento do PL 1775/15, e os novos 
serviços que tem sido buscados pelos serviços 
registrais.

Para o moderador do debate, ministro Sér-
gio Kukina, tornou-se claro a necessidade de 
implantações de Centrais Nacionais, que faci-
litem o acesso do cidadão aos serviços e tor-
nem única a forma como a sociedade concebe 

Público acompanha o evento da Anoreg-BR durante o 
XVII Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro

a prestação dos serviços extrajudiciais. “Os 
cartórios estão focados em melhorar mais e 
mais a sua eficácia. Para alcançar essa eficiên-
cia o serviço deve ser atualizado para a reali-
dade do mundo digital: a realidade pronta e 
confiável da informação”, ressaltou.

Representando os notários brasileiros, o 
vice-presidente do CNB-CF Luiz Carlos Wei-
zenmann defendeu a autonomia do notário 
na prática dos atos e uma menor interferência 
do Poder Judiciário no trabalho do tabelião de 
notas. “Acredito que esta normativa deva ser 
mínima mesmo, não necessitando repetir o 
que já está previsto em lei e nem legislar como 
acontece em muitos Estados do Brasil”, apon-
tou. Weizenmann falou ainda sobre o trabalho 
desenvolvido pela CNB-CF para integração 
do notariado brasileiro à Central Notarial de 
Serviços Eletrônicos Compartilhados (CEN-
SEC), já consolidada em praticamente todo o 
território nacional.

Sequencialmente à abertura do evento, os 
registradores civis brasileiros ofereceram uma 
homenagem ao deputado federal Julio Lopes, 
responsável pela relatoria do PL 1775/15 e que 
tem conduzido de forma impecável a tramita-
ção deste importante projeto que afeta toda a 
sociedade brasileira.

O desembargador 
do TJ-SP e 

assessor especial 
da Corregedoria 

Nacional da Justiça 
do CNJ, Ricardo 

Henry Marques Dip
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O vereador de Vitória, Davi Esmael aprovou lei municipal 
instituindo o Dia do Notário e do Registrador no município

atividade notarial e registral do Esta-
do do Espírito Santo deu mostras de 
grande conceito junto ao Poder Legis-

lativo do Estado nos últimos meses. O traba-
lho competente de segurança jurídica às rela-
ções pessoais e patrimoniais realizadas pela 
categoria nos 78 municípios capixabas e nos 
Distritos das pequenas cidades foi coroado 
com a apresentação de dois projetos, um em 
tramitação na Assembleia Legislativa do Esta-
do, e outro já aprovado na Câmara Municipal 
de Vitória, que reconhecem a importância da 
atividade extrajudicial no Estado.

Poder Legislativo do Espírito 
Santo reconhece a importância de 
notários e registradores capixabas
Projetos de Lei são apresentados em âmbito Estadual e no Município de Vitória 
em reconhecimento ao trabalho de notários e registradores capixabas

Na Assembleia Legislativa do Estado do Es-
pírito Santo, o deputado estadual Josias da Vi-
tória (PDT-ES), ex-soldado e cabo da Polícia 
Militar do Espírito Santo, apresentou o projeto 
de lei nº 393/2015 que institui o dia estadual 
do Notário e Registrador, aprovado em 17 de 
setembro de 2015, e que tem como objetivo 
celebrar a existência destes profissionais todo 
dia 18 de novembro.

Nesta data o Poder Executivo poderá de-
senvolver ações e programas educativos juntos 
à sociedade e entidades que de alguma forma 
estão relacionadas ao registro civil, imobiliá-
rio, títulos e documentos, pessoas jurídicas, 
protesto e notas.

O deputado que defende a bandeira da 
segurança pública acredita que notários e re-
gistradores cumprem um importante papel, à 
medida que exercem a tutela administrativa 
dos interesses privados. “Os notários e regis-
tradores são os responsáveis por garantir a pu-

“Os notários e registradores 
são os responsáveis por 
garantir a publicidade, 
autenticidade, segurança e 
eficácia nos negócios e nos 
atos jurídicos do cidadão”

Josias da Vitória, deputado estadual (PDT-ES)

A

O deputado estadual Josias da Vitória (PDT-ES), autor do projeto de lei 
que institui o Dia do Notário e Registrador no Estado do Espírito Santo
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“Acredito que, pela evidente 
importância do trabalho dos 
notários e registradores, 
essas profissões merecem 
serem homenageadas”

Davi Esmael, vereador (PSB-ES)

“Creio que a principal 
relevância do trabalho 
desses profissionais é 
a de dar segurança e 
confiabilidade a atos 
e negociações que 
nós, pessoas comuns, 
precisamos fazer 
frequentemente”

Davi Esmael, vereador (PSB-ES)

blicidade, autenticidade, segurança e eficácia 
nos negócios e nos atos jurídicos do cidadão”, 
enalteceu.

Para Josias da Vitória, a criação do dia esta-
dual para comemoração da classe é uma for-
ma de fazer a sociedade conhecer os trabalhos 
exercidos por aqueles que exercem funções 
notariais e registrais. Josias também apresen-
tou o Projeto de Resolução nº 059/2015, que 
institui a Comenda do Mérito Legislativo 
Tabelião e Oficial Hélio Valentim Sarlo, que 
visa conceder a condecoração de cinco per-
sonalidades da classe. “As pessoas a serem 
homenageadas serão indicadas levando em 
consideração a dedicação e competência dos 
seus serviços”. 

na CâmaRa muniCipal
Em seu primeiro mandato, o jovem vereador 
Davi Esmael, do Partido Socialista Brasileiro 
(PSB-ES), apresentou e teve aprovada pela Câ-
mara Municipal de Vitória (ES) a Lei nº 8.811 
que institui o “Dia Municipal do Notário e 
do Registrador”, data a ser comemorada 
anualmente em 18 de novembro.

O deputado conta que o que o motivou a 
propor uma data em particular para a celebra-
ção da classe foi a importância dos trabalhos 
exercidos pelos mesmos. “Sempre que reali-
zamos uma sessão solene aqui na Câmara de 
Vitória, prezamos por escolher temas relevan-
tes, que mereçam realmente um destaque e 
tal homenagem. Acredito que, pela evidente 
importância do trabalho dos notários e re-
gistradores, essas profissões merecem serem 
homenageadas”.

O vereador, que é graduando em Direito 
Civil e Comercial, entende a seriedade dos 
serviços prestados à sociedade por meio dos 
cartórios. “Creio que a principal relevância 
do trabalho desses profissionais é a de dar se-
gurança e confiabilidade a atos e negociações 
que nós, pessoas comuns, precisamos fazer 

frequentemente. E para isso podemos contar 
com o trabalho deles. Isso é essencial”.

Davi Esmael acredita que poucas pessoas 
conhecem de verdade o que estes profissio-
nais do Direito fazem pelos cidadãos, e que 
expor o trabalho dos tabeliães e registradores 
é divulgar a relevância que têm esses profissio-
nais para a sociedade. “Falamos tanto de vá-
rias áreas e sabemos bem o que envolve cada 
profissão, mas pouca gente sabe o que faz um 
notário ou um registrador. Incluir notas expli-
cativas nos sites de cada associação de classe 
seria um primeiro passo para divulgação. En-
volver veículos de imprensa na publicação de 
pautas importantes sobre essa área também é 
uma alternativa”, finaliza o vereador.

Veja a íntegra da Lei Municipal nº 8.811

Promulgada a Lei que institui o Dia do Notário e do Registrador
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o dia 27 de novembro, a Câmara Mu-
nicipal de Vitória homenageou os 
notários e registradores do Estado do 

Espírito Santo em sessão solene no Plenário 
Maria Ortiz. O evento refere-se à Lei Munici-
pal 8.811 que institui o dia do Notário e Regis-
trador a ser comemorado no dia 18 de novem-
bro. A solenidade foi realizada pelo vereador 
Davi Esmael – responsável pelo projeto.

Os homenageados foram João Soares Fer-
nandes, Maria Celeste Pereira Pimentel, Do-
mingos Matias Andreon, Rogerio Lugon Valla-
dão, Arione Stanislau dos Passos, Alzira Maria 
Viana, Marcio Oliva Romaguera, Dhilo Fer-
nandes Teixeira, Fabrício De Victa Reis, Hugo 
Antonio Ronconi, Helvécio Duia Castello, 
Rodrigo Sarlo Antônio, Rodrigo Reis Cyrino, 
Fernando Brandão Coelho Vieira, Márcio Va-
lory Silveira, Humberto Manoel Passos Beiriz, 
Jeferson Miranda, Eduardo Volney Amorim, 
Roberto William de Oliveira Ruy, Wallace Car-
doso da Hora, Marisa de Deus Amado, Etelvina 
Abreu do Valle Ribeiro, Gerusa Corteletti Ron-
coni, David Lacerda Fafá, Milson Fernandes 
Paulin, Jullius Cesar Wyatt, Celi Maria Guisso 
Cabral, Marcelo Loureiro Nascimento, Evan-

Câmara Municipal de Vitória 
homenageia Notários e Registradores 
do Estado do Espírito Santo
Ação refere-se à aprovação da Lei Municipal 8.811 que 
institui o dia do Notário e Registrador no dia 18 de novembro

N dro Sarlo Antonio, Paula Gabriela Pereira Da 
Silva, Mariângela Corteletti Ronconi Santos e 
Márcio Henrique Martins De Almeida e repre-
sentaram toda a classe.

O Sindicato dos Notários e Registradores 

do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) 
agradece ao vereador de Vitória Davi Esmael 
pela iniciativa e parabeniza a classe cartorária 
pelo reconhecimento dos serviços prestados à 
sociedade.

Notários e Registradores capixabas homenageados pela Câmara Municipal de Vitória (ES)

Auditório da Câmara dos Vereadores de Vitória acompanha 
a homenagem ao Dia do Notário e do Registrador
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projeto de reorganização dos servi-
ços notariais e de registro no Espírito 
Santo, que promove desacumulações 

de serviços notariais e de registro, foi aprova-
do pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Es-
pírito Santo (TJ-ES), em sessão extraordinária 
realizada no último dia 30 de novembro. O 
Projeto de Lei  já foi protocolado na Assem-
bleia Legislativa. É a Mensagem nº 04/2015.

De acordo com o projeto de lei, as desacumu-
lações determinadas pelo Conselho Nacional 
de Justiça ocorrerão quando houver a primei-
ra vacância da titularidade do serviço notarial 
ou registral adequando os serviços notariais 
e de registro no Estado à Lei dos Cartórios 
(Lei nº 8.935/1994) e à Resolução nº 80/2009 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Ao todo serão 22 desacumulações, atin-
gindo as Comarcas de Alegre, Baixo Guandu, 
Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemi-
rim, Cariacica, Castelo, Colatina, Ecoporanga, 
Guarapari, Linhares, Mimoso do Sul, Santa Te-
resa, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, 
São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

O projeto também prevê a criação de 33 
novos cartórios: um cartório em Viana, São 

Mateus, São Gabriel da Palha, Ecoporanga, 
Guarapari e Barra de São Francisco; três novos 
cartórios em Linhares; quatro cartórios nas 
Comarcas de Vitória, Vila Velha e Cariacica; e 
cinco cartórios em Cariacica e Serra.

Segundo o vice-presidente do Sindicato dos 
Notários e Registradores do Estado do Espíri-
to Santo (Sinoreg-ES), Rodrigo Reis Cyrino, a 
conclusão dos trabalhos atende às aspirações 
dos delegatários capixabas. “Há um regra-

mento nacional que deve ser cumprido e por 
outro lado direitos adquiridos que devem ser 
preservados e acredito que a comissão atingiu 
este equilíbrio na proposta final”, afirmou.

O projeto de reorganização dos cartórios 
é fruto do trabalho da Comissão de Estudo 
Complementar, constituída pelo Ato Norma-
tivo nº 125/2015, que no período de 20 de 
julho a 05 de agosto deste ano submeteu o 
Anteprojeto de Lei à consulta pública. A Co-
missão também realizou, no mês de setembro, 
reunião aberta sobre o tema, a fim de ouvir os 
delegatários e outros interessados sobre a de-
sacumulação determinada pelo CNJ.

TJ-ES envia para votação projeto de 
reorganização dos cartórios extrajudiciais
Comissão de Estudo dos Cartórios conclui trabalho e apresenta relatório 
prevendo cumprimento de determinação do CNJ após vacância das unidades

Veja a íntegra do Projeto de Lei do TJ-ES

http://www.tjes.jus.br/PDF/materias/resultados_
comissao_estudo_complementar.pdf

http://www.tjes.jus.br/PDF/materias/
anteprojeto_lei_servicos_cartorios.pdf

“Há um regramento 
nacional que deve ser 

cumprido e por outro lado 
direitos adquiridos que 

devem ser preservados e 
acredito que a comissão 
atingiu este equilíbrio na 

proposta final”

Rodrigo Reis Cyrino, 
vice-presidente do Sinoreg-ES

O
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Poder Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
Estado do Espírito Santo

COMISSÃO DE ESTUDO COMPLEMENTAR
(Ato Normativo TJES nº 126/2015)

ANTEPROJETO DE LEI Nº _____/2015
Altera a redação de Lei nº 3.526, de 
30.12.1982, para promover desacumu-
lações de serviços anexos às serventias 
extrajudiciais, com consequentes anexa-
ções e/ou desdobramentos; e dá outras 
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO Faço saber que a Assembleia Legis-
lativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 103 da Lei nº 3.526, de 30 de 
dezembro de 1982, passa a vigorar acres-
cido do § 2º, remunerando-se o atual pará-
grafo único para § 1º.
 
“Art. 103
§ 1º
 
§ 2º O serviço do tabelionato de notas ane-
xo aos Cartórios do 1º Ofício das Comarcas 
de Santa Teresa (Cadastro Nacional de Ser-
ventias – CNS 02.292-1) e São José do Cal-
çado (CNS 02.135-2) será desacumulado e 
anexado aos Cartórios de Registro Civil de 
Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas 
da Sede (CNS 02.436-4) e (CNS 02.393-7), 
respectivamente.” (NR)

Art. 2º O art. 104 da Lei nº 3.526, de 30 de 
dezembro de 1982, passa a vigorar acres-
cido dos parágrafos §§2º e 3º, incisos I e 
II, remunerando-se o atual parágrafo único 
para §1º:

“Art. 104

§ 2º O serviço do tabelionato de notas ane-
xo aos Cartórios do 1º Ofício das Comarcas 
de Alegre (CNS 02.146-9), Baixo Guandu 
(CNS 02. 161-8), Castelo (CNS 02.294-7) 
e Mimoso do Sul (CNS 02.385-3) será de-
sacumulado e anexado aos Cartórios de 
Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabe-
lionato de Notas da Sede (CNS 02.211-1), 
(CNS 02.331-7), (CNS 02.430-7) e (CNS 
02.435-6), respectivamente.

§ 3º Os serviços anexos de tabelionato de 
notas, tabelionato de protesto de títulos e 
registro de títulos e documentos civis das 
pessoas jurídicas serão desacumulados 
dos Cartórios do 1º Ofício das Comarcas a 
seguir indicadas, na seguinte forma:

I – No Cartório do 1º Ofício de Ecoporanga 
(CNS 02.402-6) será desacumulado o ser-
viço de tabelionato de protesto de títulos, 
com a criação do Tabelionato de Protesto 
de Títulos;

II – No Cartório do 1º Ofício de São Gabriel 
da Palha (CNS 02.170-9) serão desacumu-
lados os serviços de tabelionato de protesto 
de títulos e registro de títulos e documentos 
e civis das pessoas jurídicas com a criação 
do Tabelionato de Protesto de Títulos e Re-
gistro de Títulos e Documentos e Civis das 
Pessoas Jurídicas. (NR)

Art. 3º O art. 105 da Lei nº 3.526/1982, de 
30 de dezembro de 1982, passa a vigorar 
acrescido de parágrafo 10, incisos de I a XV:

“Art. 105
 
§ 10 Os serviços anexos de tabelionato de 
notas, tabelionato de protesto de títulos e 
registro de títulos e documentos e civis das 
pessoas jurídicas serão desacumulados 
nas serventias das Comarcas indiciadas, 
na seguinte forma:

I No Cartório do 1º Ofício de Barra de São 
Francisco (CNS 02.302-8) será desacu-
mulado o serviço de tabelionato de pro-
testo de títulos, com a criação do Tabe-
lionato de Protesto de Títulos;

II No Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de 
Cachoeiro de Itapemirim (CNS 02.458-
8) será desacumulado o serviço de tabe-
lionato de protesto de títulos, com a cria-
ção dos 1º e 2º Tabelionatos de Protesto 
de Títulos da 1ª Zona;

III No Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de 
Cachoeiro de Itapemirim (CNS 02.458-8) 
será também desacumulado o serviço 
de regsitro de títulos e documentos civis 
das pessoas jurídicas, que será anexado 
ao Cartório de Registro de Títulos e Docu-
mentos e Civis das Pessoas Jurídicas da 2ª 
Zona (CNS 15.051-6), que passará a se de-

nominar Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas;

IV No Cartório do 1º Ofício de Colatina (CNS 
02.396-0) serão desacumulados os ser-
viços de protesto de títulos, tabelionato 
de notas e registro de títulos e documen-
tos e civis das pessoas jurídicas, com a 
criação das seguintes serventias:

a) Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos e Civis das Pessoas 
Jurídicas;

b) 2º Tabelionato de Notas da Sede;
c) 1º Tabelionato de Protesto de Títulos;
d) 2º Tabelionato de Protesto de Títulos;

V No Cartório do 2º Ofício de Guarapari 
(CNS 02.140-2) será desacumulado o 
serviço de tabelionato de protesto de tí-
tulos, com a criação do Tabelionato de 
Protesto de Títulos;

VI No Cartório do 1º Ofício de Linhares 
(CNS 02.139-4) serão desacumulados 
os serviços de tabelionato de protesto 
de títulos e registro de títulos e docu-
mentos e civis das pessoas jurídicas, 
com a criação das seguintes serventias:

a) Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos e Civis das Pessoas 
Jurídicas;

b) 1º Tabelionato de Protesto de Títulos;
c) 2º Tabelionato de Protesto de Títulos;

VII No Cartório do 1º Ofício de São Mateus 
(CNS 02.449-7) será desacumulado o 
serviço de tabelionato de protesto de tí-
tulos, com a criação do Tabelionato de 
Protesto de Títulos;

VIII No Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de 
Cariacica2 (CNS 02.280-60) serão desa-
cumulados os serviços de tabelionato de 
protesto de títulos e registro de títulos e 
documentos e civis das pessoas jurídicas, 
com a criação das seguintes serventias:

a) Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos e Civis das Pessoas 
Jurídicas;

b) 1º Tabelionato de Protesto de Títulos 
da 1ª Zona;

c) 2º Tabelionato de Protesto de Títulos 
da 1ª Zona;

Veja a íntegra do Projeto de Lei do TJ-ES
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IX No Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de 
Cariacica, instalado e com início de seus 
atividades vinculado à posse de dele-
gatário habilitado em concurso público, 
conforme disposto na Resolução TJES 
nº 024/2012, serão desacumulados os 
serviços anexos do protesto de títulos 
e registro de títulos e documentos civis 
das pessoas jurídicas, com a criação das 
seguintes serventias:

a) Cartório do Registro de Títulos e 
Documentos e Civil das Pessoas 
Jurídicas;

b) 1º Tabelionato de Protesto de Títulos 
da 2ª Zona;

X No Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da 
Serra (CNS 02.366-3) será desacumula-
do o serviço de protesto de títulos, com 
a criação do Tabelionato de Protesto de 
Títulos da 1ª Zona;

XI 0 No Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona 
da Serra (CNS 02.295-4) serão desacu-
mulados os serviços de tabelionato de 
protesto de títulos e documentos e civis 
das pessoas jurídicas, com a criação das 
seguintes serventias:

a) Cartório do Registro de Títulos e 
Documentos e Civis das Pessoas 
Jurídicas;

b) 1º Tabelionato de Protesto de Títulos 
da 2ª Zona;

c) 2º Tabelionato de Protesto de Títulos 
da 2ª Zona;

d) 3º Tabelionato de Protesto de Títulos 
da 2ª Zona;

XII No Cartório do 1º Ofício de Viana CNS 
(02.310-1) será desacumulado o serviço 
de protesto de títulos, com a criação do 
Tabelionato de Protesto de Títulos;

XIII No Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de 
Vila Velha (CNS 02.445-5) serão desacu-
mulados os serviços de tabelionato de 
protesto de títulos e registro de títulos 
e documentos e civis das pessoas jurí-
dicas, com a criação das seguintes ser-
ventias:

a) Cartório do Registro de Títulos e 
Documentos Civis das Pessoas 
Jurídicas da 1ª Zona;

b) 1º Tabelionato de Protesto de Títulos 
da 1ª Zona;

c) 2º Tabelionato de Protesto de Títulos 
da 1ª Zona;

XIV No Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Naturais e de Pessoas Jurídicas e Ta-
belionato de Notas de Vilha Velha (CNS 
02.462-0) será desacumulado o serviço 
de tabelionato de notas, com a criação 
do Tabelionato de Notas da Sede;

XV No Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Físicas, Jurídicas e Tabelionato de Notas 
da 1ª Zona de Vitória (CNS 02.466-1) 
serão desacumulados os serviços do ta-
belionato de notas e registro de títulos 
e documentos e civis das pessoas jurídi-
cas, com a criação das seguintes serven-
tias:

a) Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos e Civis das Pessoas 
Jurídicas da 1ª Zona de Vitória;

b) 1º Tabelionato de Notas de Vitória;
c) 2º Tabelionato de Notas de Vitória;
d) 3º Tabelionato de Notas de Vitória; 

“(NR)

Art. 4º As desacumulações previstas nos 
artigos 1º, 2º e 3º dessa Lei, devidamen-
te sistematizadas no Anexo I, serão imple-
mentadas quando da primeira vacância da 
titularidade do serviço notarial ou registral, 
conforme disposto no art. 49 da Lei nº 
8.935/94.

Art. 5º Os serviços do foro judicial dos Car-
tórios do 4º Ofício Tabelionato de Notas de 
Vitória (CNS 02.231-8), do 3º Ofício Tabelio-
nato de Notas de Cachoeiro de Itapemirim 
(CNS 02.315-0) e do 3º Ofício Tabelionato 
de Notas de Iúnas (CNS 02.410-9) conside-
rar-se-ão oficializados, quando da primeira 
vacância da titularidade, nos termos do art. 
31 do ADCT/88.

Art. 6º Nos Cartórios de 1º Ofício, cor-
respondente à 2ª Zona, criados na for-
ma do art. 105, alínea “A”, da Lei nº 
3.526/1982, com a redação dada pela Lei 
nº 7.710/2004, que ainda não foram ins-
talados por Resolução da Presidência do 
Tribunal de Justiça, ficam extintos os servi-
ços de protesto de títulos e do registro de 
títulos e documentos e civis das pessoas 

jurídicas anexos ao serviço de registro ge-
ral de imóveis.

Art. 7º Nas Comarcas e ou Juízos nos quais 
houver mais de um Tabelionato de Protesto 
de Títulos, haverá prévia distribuição dos 
títulos, que será realizada por um serviço 
único comum aos Tabelionatos e por eles 
mantido, conforme previsto no parágrafo 
único, do art. 11 da Lei nº 8.935/94 c.c. 
caput e parágrafo único, do art. 7º da Lei 
nº 9.492/97.

Art. 8º As serventias vagas ofertadas no 
Edital nº 1/2013, do concurso de provas 
e títulos para outorga de delegações de 
serventias extrajudiciais de notas e de re-
gistros, que tiverem os serviços anexos 
desacumulados por essa Lei, preservarão 
inalterado o critério de preenchimento do 
ingresso dos candidatos habilitados, por 
provimento ou remoção, conforme especi-
ficado no edital referido.

Art. 9º As serventias originadas das desacu-
mulações e desdobramentos decorrentes 
da presente Lei só passarão a funcionar de 
forma autônoma quando do preenchimento 
de sua titularidade por meio de concurso 
público, nos termos do § 3º do art. 236 da 
Constituição Federal.

Art. 10 Os Cartórios do 3º Ofício Tabeliona-
to de Notas de Vila Velha (CNS 02.316-8), 
do Registro Civil e Tabelionato de Notas do 
Distrito da Sede de Vila Velha (CNS 02.462-
0) e do Registro Civil e Tabelionato de Notas 
da 1ª Zona do Distrito da Sede de Vitória 
(CNS 02.466-1), quando a primeira vacân-
cia da titularidade, terão extintas as sucur-
sais, conforme vedação contida no art. 43 
da Lei nº 8.935/94.

Art. 11 Revoga-se o §5º do art. 105 da Lei 
nº 3.526/1982.

Art. 12 Esta Lei entre em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Palácio Anchieta, em Vitória, 
em XX e XXXX de 20XX

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
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m votação apertada, por 13 votos a 
11, o Tribunal de Justiça de São Paulo 
manteve lei paulista que só permite a 

inclusão de devedores em cadastros de res-
trição ao crédito quando eles forem avisados 
por escrito, com Aviso de Recebimento pelos 
Correios. A decisão foi proferida pelo Órgão 
Especial na tarde desta quarta-feira (9/12), 
acompanhada por uma multidão de advoga-
dos de empresas, como a Serasa Experian.

A corte já havia reconhecido a norma em 
agosto, mas a Federação das Associações Co-
merciais do Estado de São Paulo (Facesp) en-
trou com embargos de declaração tentando 
mudar o resultado.

O relator do recurso, desembargador Már-
cio Bartoli; o presidente do tribunal, José Re-
nato Nalini, e o presidente eleito, Paulo Dimas 
Mascaretti, afirmaram que rediscutir o mérito 
em embargos de declaração seria um prece-
dente perigoso na corte — o Superior Tribunal 
de Justiça já julgou que esse tipo de questiona-
mento serve apenas para corrigir omissão, con-
tradição ou obscuridade da decisão judicial.

Já os desembargadores Arantes Theodoro e 
João Carlos Saletti, segundo e terceiro juízes, 
respectivamente, votaram por restabelecer 
uma liminar que havia suspendido os efeitos 
da lei, apontando problemas no texto.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, 
do escritório Celso Cordeiro e Marco Auré-
lio de Carvalho, que representa o PT na ação, 
avalia que a decisão é uma “vitória”, pois aco-
lher os argumentos dos embargos seria preju-
dicial ao próprio Judiciário paulista.

Condições paRa negativação
A Lei Estadual 15.659/2015 passou a valer em 
janeiro deste ano, regulamentando o sistema 
de inclusão e exclusão dos nomes dos consu-
midores nos cadastros de proteção ao crédito. 
Além de obrigar o AR, a norma também fixa 
que deve ser aberto prazo mínimo de 15 dias 
para o consumidor quitar o débito ou apre-
sentar comprovante de pagamento. Só depois 
desse período o nome do devedor poderá ser 
inscrito no cadastro.

Além disso, as empresas responsáveis por 

manter cadastros de consumidores no estado 
não podem fazer a inscrição automática dos 
nomes. Antes, são obrigadas a exigir dos credo-
res documento que ateste a natureza da dívida.

O PT atua no caso porque quem assinou a 
proposta é o ex-deputado estadual Rui Falcão, 
hoje presidente nacional do partido. O gover-
nador Geraldo Alckmin (PSDB) havia vetado 
a lei, mas acabou derrotado por maioria da 
Assembleia Legislativa.

Para a federação das associações comer-
ciais, o texto “invade competência exclusiva da 
União em matéria de Direito Comercial” e erra 
ao fixar obrigações a empresas que não teriam 
relação direta com o consumidor, e sim com 
prestadores de serviço, instituições financei-
ras, varejista e outros concedentes de crédito.

A mesma norma também é alvo de três 
ações em andamento no Supremo Tribunal 
Federal (ADIs 5224, 5252 e 5273), uma delas 
assinada pelo governador de São Paulo. 

Processo 2044447-20.2015.8.26.0000

TJ-SP reafirma que consumidor deve 
ser avisado antes de negativação
Lei paulista que só permite a inclusão de devedores em cadastros de restrição ao cré-
dito quando eles forem avisados por escrito, com Aviso de Recebimento pelos Correios

E
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Governo brasileiro depositou no 
início do mês de dezembro junto ao 
Ministério dos Negócios Estrangei-

ros dos Países Baixos o instrumento de adesão 
do Brasil à Convenção sobre a Eliminação da 
Exigência de Legalização de Documentos Pú-
blicos Estrangeiros (Convenção da Apostila). A 
adesão do Brasil à Convenção da Apostila ga-
rantirá significativa redução do tempo de pro-
cessamento e dos custos para cidadãos e empre-
sas, bem como economia de recursos públicos.

Uma vez em vigor, a partir de agosto de 
2016, tornará mais simples a utilização de 
documentos brasileiros no exterior e de do-
cumentos estrangeiros no Brasil, tais como 
certificados, procurações, certidões notariais, 
documentação escolar, entre outros.

Com base nos dispositivos da Convenção 
da Apostila, o instrumento somente produzirá 
efeitos oito meses após a data do depósito, em 
relação àqueles Estados que não manifestarem 
objeção à adesão brasileira. No âmbito inter-
no, a vigência do instrumento ocorrerá após 
publicação do decreto de promulgação pela 
presidenta da República, o que deverá ser rea-
lizado tão logo decorrido o mencionado prazo 
estipulado pela Convenção.

A adesão brasileira simplificará o trâmite 
internacional de documentos públicos entre o 
Brasil e os demais 108 países que já aplicam 
o instrumento. Suprimirá a necessidade de 
legalização consular (também conhecida por 
“consularização” ou “chancela consular”), a 
qual será substituída pela emissão da Apostila 
da Haia, que será anexada ao documento pú-
blico pelas autoridades competentes do país 
no qual foi emitido, tornando-o válido em to-
dos os demais Estados partes da Convenção.

Tão logo aprovado o texto da Convenção 
pelo Congresso Nacional, o Itamaraty realizou 
reuniões com as instituições brasileiras direta-
mente interessadas na matéria a fim de definir 
o modelo e o mecanismo de implementação do 
tratado pelo Brasil. Tendo em vista o interesse 
em que o serviço seja prestado da maneira mais 
ampla e facilitada possível, houve ampla con-
vergência no sentido de que o sistema cartorial 
brasileiro – que já possui especialização na ma-
téria, distribuição por todo território nacional 
e integração eletrônica – seja habilitado para 

emitir apostilas em nome do Estado brasileiro.
Resolução CNJ - À luz das competências do 
Poder Judiciário para fiscalização e regula-
mentação das atividades notariais, a emissão 
de Apostilas da Haia pelos cartórios será reali-

Brasil adere à convenção que simplifica 
utilização de documento estrangeiro
Adesão tornará mais simples a utilização de documentos 
brasileiros no exterior e de documentos estrangeiros no Brasil

A resolução 107 do Instituto de Tecnologia da Infor-
mação (ITI), publicada no Diário Oficial da União em 
18 de setembro de 2015, conforme determinação 
do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Pú-
blicas Brasileira (ICP/Brasil) dispõe que as procu-
rações para realização do certificado digital devem 
ter o prazo de emissão de até 90 dias.
Ressalta-se, ainda, que a procuração deve ser pú-
blica, com poderes específicos para atuar perante 
a ICPBrasil e o ato constitutivo da pessoa jurídica 
deve prever expressamente a possibilidade de re-

Resolução 107 institui prazo para procuração pública 
com poderes para emissão do certificado digital

O

zada com base em resolução a ser editada pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o qual 
exercerá, igualmente, a função de ponto focal 
brasileiro para tratamento do tema junto a en-
tidades nacionais e estrangeiras.

presentação por procuração.
Ademais, frisa-se que não é permitida a procuração 
para emissão de certificado digital de pessoa física.
Clique aqui para ler a íntegra da Resolução 
107/2015 do Comitê Gestor da Infra-Estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP/BRASIL.
Caso haja dúvidas na emissão de seu certificado 
digital entre em contato com quem está mais pre-
parado para atendê-lo. Visite o site www.acnotarial.
com.br.

fonte: CNB-SP
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A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  422.503,04
Saldo em caixa mês anterior  16.878,49
Portaria 010/2015   1.993,88
RESGATE   428.225,44
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   869.600,85

B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil 720.060,10 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  26.877,39 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 703,43 
4 - Repasse referente setembro ao Sinoreg-ES  12.661,52 
4.1 - 2% referente depósito entre 19/08 a 31/08 175,56 
4.3 - Repasse ao Sinoreg-ES 8.450,06 
4.4 - 2% referente depósito entre 18/09 a 30/09 170,51 
5 – Repasse à AMAGES 8.442,06 
5.1 – 2% referente depósito entre 18/09 a 30/09 170,51 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 010/2015 1.939,15 
  
SALDO LÍQUIDO  (779.650,29)     89.950,56
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (42.250,30)
C.a – 10% referente depósito entre 18/09 a 30/09  (852,56)
SALDO     46.847,70
Recebimentos entre 19/10 a 31/10  186.315,11
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  233.162,81

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 SETEMBRO/2015, aprovando o 
ressarcimento 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$ 43.102,86 
(quarenta e três mil, cento e dois reais e oitenta 
e seis centavos) em aplicação CDB na agência 
076 do Banestes. 

Vitória, 03 de novembro de 2015.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

Demonstrativo mês de outubro de 2015
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Imagens do 
presépio 
montado no 
cartório de 
Cariacica

Seguindo a tradição, o Cartório 3º Ofício de Cariacica - Cartório Al-
zira -, é o único estabelecimento de Campo Grande a manter vivo o 
verdadeiro significado do Natal. Desde 2010, no mês de novembro, a 
comerciante Adelaide Marta de Nadai Castelam presenteia a titular Al-
zira Maria Viana com a montagem e decoração do presépio e da árvore. 

Segundo Adelaide, o objetivo é chamar a atenção das pessoas e lem-
brar a verdadeira representação da época natalina. A pequena cons-
trução com a representação do estábulo, onde Jesus nasceu, começa a 
ser preparada por Adelaide três meses antes. Uma das decorações do 
presépio veio de uma viagem à Bahia. “Às vezes eu vejo um toco podre 
jogado na estrada, paro o carro, pego e guardo, pois eu sei que vou usá
-lo”, explica Adelaide.

Já Alzira Viana garante que o presépio traz paz para os clientes e até 
mesmo funcionários. “Hoje, com a correria do dia a dia, as pessoas estão 
muito agitadas e, esse ano, ele foi montado perto da porta de entrada 
como estratégia para as pessoas pararem e refletirem, pois muitos já es-
queceram a simbologia dessa época.”

Cliente há mais de 20 anos da serventia, Adelaide diz que manterá a 
tradição enquanto existir forças e disposição. 

Por Elaine Viana

Cartório de Notas em Cariacica 
mantém viva a representação do Natal
Unidade é presenteada com a 
montagem de um presépio em sua 
entrada para relembrar às pessoas sobre 
a simbologia da data comemorativa

“Hoje, com a correria do dia a dia, as 
pessoas estão muito agitadas e, esse ano, 
ele foi montado perto da porta de entrada 
como estratégia para as pessoas pararem 
e refletirem, pois muitos já esqueceram a 
simbologia dessa época”

Alzira Maria Viana, Tabeliã de Notas do 3º Ofício de Cariacica (ES) A equipe de trabalho do o Cartório 3º Ofício de Cariacica - Cartório Alzira
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1 Existe importante controvérsia acerca da 
responsabilidade civil pelos atos praticados 
por notários e registradores, reflexo da am-
biguidade normativa em vigor, merecendo 
destaque três correntes existentes na doutri-
na e jurisprudência, quais sejam: a de que a 
responsabilidade seria objetiva do Estado e 
subjetiva de notários e registradores; objeti-
va dos delegatários; e, por fim, subjetiva dos 
delegatários.

2 Apesar de não haver consenso no âmbito 
do Supremo a respeito do tema, inclusive 
a questão está pendente de uniformização 
com o reconhecimento da repercussão geral 
no RE 842846 (pendente de julgamento), 
historicamente, desde a vigência da Consti-
tuição anterior, a jurisprudência dominante 
perfilha o entendimento de que a responsa-
bilidade seria direta e objetiva do Estado e 
subjetiva de notários e registradores.

3 A análise do iterativo posicionamento do 
Supremo em relação ao tema é fundada na 
qualidade de agentes públicos dos titulares 
dos serviços extrajudiciais, que exercem 
função pública Estatal e sua autonomia é 
limitada pela intensa fiscalização exercida 
pelo Poder Judiciário, sendo o Estado o 
controlador e normatizador da atividade.

4 Deste modo, esse entendimento afasta 
qualquer alteração no regime da responsa-
bilidade em decorrência do previsto no art. 
236 § 1º da CF/1988, eis que ela já estaria 
regida pelo art. 37 § 6º, que definiu a res-
ponsabilidade direta e objetiva do Estado 
pelos atos dos notários e registradores, com 
direito de regresso no caso de dolo ou culpa 
deste agente público. A lei regulamentadora 
prevista no citado § 1º do art. 236 somen-
te poderia disciplinar aquilo que a própria 
Constituição permitiu e não disciplinou.

Assinatura: Rodrigo Grobério Borba é advogado - OAB/ES 11.017 - rodrigo@agvadvocacia.adv.br 

Breves Considerações sobre a Responsabilidade 
Civil de Notários e Registradores à luz 
da Jurisprudência majoritária do STF

“Não houve desoneração 
do Poder Público para 
fazer recair no titular dos 
serviços extrajudiciais toda 
a responsabilidade pelo 
sistema”

5 Não houve desoneração do Poder Públi-
co para fazer recair no titular dos serviços 
extrajudiciais toda a responsabilidade pelo 
sistema. Se se entender pela responsabili-
dade objetiva direta na atividade notarial e 
registral, ela deve ser arcada, em regra, pelo 
Poder Público, com direito de regresso.

6 A propósito do tema, citam-se arestos do STF:

RESPONSABILIDADE CIVIL. EXEGESE DO ARTIGO 
107 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA 
CONTRA O SERVIDOR PÚBLICO COM BASE NO ARTI-
GO 159 DO CÓDIGO CIVIL. O ARTIGO 107 DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL NÃO IMPEDE QUE A VÍTIMA DE 
DANO DECORRENTE DE ATO DE SERVIDOR PÚBLI-
CO - COMO O É O SERVENTUARIO DA JUSTIÇA, AINDA 
QUE DE SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA - PROPONHA 
CONTRA ESTE AÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTO 
NO ARTIGO 159 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
(RE 99214, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, 
Segunda Turma, julgado em 22/03/1983, DJ 
20-05-1983 PP-17058 EMENT VOL-01295-03 
PP-00609 RTJ VOL-00106-03 PP-01182)

EMENTA: - CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. 
TABELIÃO. TITULARES DE OFÍCIO DE JUSTIÇA: RES-
PONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE DO 
ESTADO. C.F. , art. 37, § 6º. I. - Natureza estatal 
das atividades exercidas pelos serventuários titu-
lares de cartórios e registros extrajudiciais, exerci-
das em caráter privado, por delegação do Poder 
Público. Responsabilidade objetiva do Estado pe-
los danos praticados a terceiros por esses servi-
dores no exercício de tais funções, assegurado o 
direito de regresso contra o notário, nos casos de 

dolo ou culpa (C.F., art. 37, § 6º). II. - Negativa de 
trânsito ao RE. Agravo não provido.
(RE 209354 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VEL-
LOSO, Segunda Turma, julgado em 02/03/1999, 
DJ 16-04-1999 PP-00019 EMENT VOL-01946-07 
PP-01275)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ES-
TADO. DANOS CAUSADOS A TERCEIROS EM DECOR-
RÊNCIA DE ATIVIDADE NOTARIAL. PRECEDENTES. 
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal, “o Estado responde, objetivamente, 
pelos atos dos notários que causem dano a tercei-
ros, assegurado o direito de regresso contra o res-
ponsável, nos casos de dolo ou culpa (C.F., art. 37, 
§ 6º)” (RE 209.354-AgR, da relatoria do ministro 
Carlos Velloso). 2. Agravo regimental desprovido.
(RE 518894 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRIT-
TO, Segunda Turma, julgado em 02/08/2011, 
DJe-183 DIVULG 22-09-2011 PUBLIC 23-09-
2011 EMENT VOL-02593-01 PP-00091)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordiná-
rio. Atividade notarial e de registro. Danos materiais. 
Responsabilidade objetiva do Estado. Possibilida-
de. Precedentes. 1. A Suprema Corte já assentou 
o entendimento de que o Estado responde obje-
tivamente pelos danos causados a terceiros em 
decorrência da atividade notarial, cabendo direito 
de regresso contra o causador do dano em caso de 
dolo ou culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Cons-
tituição Federal. 2. Agravo regimental não provido.
(RE 788009 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 
Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PRO-
CESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 10-10-
2014 PUBLIC 13-10-2014)
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EMENTA: - Agravo regimental em agravo de instru-
mento. 2. Responsabilidade civil do Estado. Danos 
morais. Ato de tabelionato. CF, art. 37, § 6º. Cabi-
mento. Precedentes. 3. Agravo regimental a que 
se nega provimento.
(AI 522832 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MEN-
DES, Segunda Turma, julgado em 26/02/2008, 
DJe-055 DIVULG 27-03-2008 PUBLIC 28-03-
2008 EMENT VOL-02312-09 PP-01646)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO ESTADO. TITULARES DE OFÍCIOS DE 
JUSTIÇA E DE NOTAS NA QUALIDADE DE AGENTES 
PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’
(AI nº 846.317/RJ-AgR, Segunda Turma, Relato-
ra a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/11/13).

7 Para reforçar ainda mais esse posiciona-
mento dominante no âmbito do STF, o Min. 
Teori Albino Zavascki, que hoje integra a 
Suprema Corte, pronunciou-se de igual for-
ma quando era Ministro do STJ:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
DO ESTADO PELOS DANOS CAUSADOS PELOS TI-
TULARES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS NÃO-O-
FICIALIZADAS.

1. Já na vigência da Constituição de 1969, a juris-
prudência do Supremo Tribunal Federal afirmava 
que “os titulares de ofícios de Justiça e de notas, 
quer do foro judicial, quer do foro extrajudicial (e, 
portanto, também os tabeliães), eram servidores 
públicos e por seus atos praticados nessa quali-
dade respondia o Estado, com base no artigo 107, 
pelos danos por eles causados a terceiros, embora 
esse dispositivo constitucional não impedisse que 
a vítima do dano, se preferisse, acionasse direta-
mente o servidor público com fundamento no arti-
go 159 do Código Civil” (RE 116.662/PR, 1ª Turma, 
Min. Moreira Alves, DJ de 16.10.1998). Tal orien-
tação foi reiterada após a promulgação da Carta 
de 1988 (por todos, do AgRg RE 209.354/PR, 2ª 
Turma, Min. Carlos Velloso, DJ de 16.04.1999).

2. No caso concreto, portanto, deve ser reconheci-
da a legitimidade do Estado de Goiás para figurar 
no polo passivo da ação de indenização por danos 

causados por titular de serventia extrajudicial não
-oficializada.

3. Recurso especial provido, com a determinação 
do retorno dos autos ao Tribunal de origem, para 
que aprecie as demais questões suscitadas na 
apelação.
(REsp 481.939/GO, Rel. Ministro TEORI ALBI-
NO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
03/03/2005, DJ 21/03/2005, p. 218)

8 Logo, de acordo com o posicionamento ma-
joritário do STF, ou o prejudicado ingressa 
com uma ação contra o Estado, com base 
na responsabilidade objetiva (bastando de-
monstrar a existência de dano e nexo de 
causalidade), e este, por sua vez, busca seu 
eventual prejuízo em face do delegatário, 
provando a ocorrência de dolo ou culpa, ou, 
ao revés, para fugir do precatório, o usuário 
pode demandar diretamente o delegatário, 
mas, nesta hipótese, deve fazer prova do 
comportamento doloso ou culposo do mes-
mo na condução do serviço.
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