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EDITORIAL

Nossa imagem

O

ano de 2016 deve ser voltado à construção de nossa imagem, com
a demonstração que prestamos um serviço público de excelência.
Conforme afirmou Naurican, um companheiro de Cartório das bandas
de Goiás, “nosso sistema tem o mesmo custo para o usuário que o americano (doing business 2015 do Banco Mundial) e é 600 vezes mais seguro
do que o americano (Des.Marcelo Rodrigues, TJMG)”.
Como instituição, temos a confiança dos usuários e como agentes arrecadadores e fiscalizadores, cumprimos adequadamente nosso papel a
favor do Estado.
Fato é que onde o serviço extrajudicial é estatizado, como na Bahia, a
qualidade da prestação do mesmo não se equipara à excelência do serviço privatizado prestado pelos delegatários.
Contudo, nos falta um trabalho contínuo de construção de nossa imagem através de uma adequada assessoria de imprensa, legislativa e jurídica. Também, temos que incorporar cada vez mais novas tecnologias e
devemos, em continuidade, evoluir as práticas de gestão administrativa
para oferecer o melhor ao usuário.
Observem que o trabalho deve ser conjunto, no sentido de união da
classe, onde todos os delegatários contribuem na construção deste projeto de melhoria de nossa imagem.
Vamos em frente, superando os obstáculos e com a meta de melhor
atender ao usuário e ao Estado e seus agentes.
Ao companheiro Márcio Valory minha sincera gratidão pela passagem
na Presidência do Sinoreg-ES, a qual conduziu com esmero e sabedoria.
Saúde, paz e união.
Fernando Brandão Coelho Vieira

Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente Sinoreg-ES
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Comarca de Vila Velha
normatiza expedição
de certidões de inteiro teor
Cartórios devem se abster de condicionar
emissão à decisão judicial, ressalvadas
vedações expressamente previstas em Lei

P

ODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
JUÍZO DE VILA VELHA,
COMARCA DA CAPITAL
VARA DOS FEITOS DA FAZENDA
PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS
PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

				
CONSIDERANDO as normas dos artigos
552, 553, 554, 555, 556, 557, 1.046 e 1.049, do
Código de Normas da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado do Espírito Santo, que reproduzem, basicamente, as garantias e os comangra geral da transparência e publicidade nesta
dos contidos nos dispositivos da Lei de Regismatéria;²
tros Públicos (Lei nº 6.015/73) supracitados;
					
PORTARIA Nº 001/2013
					 CONSIDERANDO incumbir aos Juízes de
O Exmº Sr. Dr. RODRIGO CARDOSO
CONSIDERANDO que a recusa do CartóDireito com competência em matéria de ReFREITAS, MM. Juiz de Direito da Vara dos
rio de Registro Civil de Pessoas Naturais em
gistros Públicos a inspeção das atividades
Feitos da Fazenda Pública Estadual, Registros
fornecer certidão de nascimento com inteiro
desenvolvidas pelos cartórios extrajudiciais
Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, Estateor ou a restrição no atendimento de pedido
que se encontram sob sua jurisdição, zelando
do do Espírito Santo, por nomeação na forma
nesse sentido somente podem se dar quando
pelo cumprimento normas legais e infralegais
da lei, no uso de suas atribuições legais etc...
presentes as hipóteses excepcionais previstas
de regência, nos termos dos artigos 1º e 4º do
					 na Lei de Registros Públicos e no Código de
Provimento nº 37/2013 da Corregedoria Geral
CONSIDERANDO a grande quantidade
Normas da Corregedoria Geral da Justiça do
da Justiça do Estado do Espírito Santo;
de ações constantemente ajuizadas, perante
Estado do Espírito Santo;
					
a Vara de Registros Públicos de Vila Velha/
					 RESOLVE:
ES, em face de Cartórios de Registro Civil
CONSIDERANDO, dentro das mencionadas
de Pessoas Naturais situados neste Municíhipóteses excepcionais, que, nos termos do
DETERMINAR QUE os Cartórios de Repio, com pedidos de obtenção de certidão de
artigo 19, § 3º, da Lei de Registros Públicos
gistro Civil de Pessoas Naturais, situados no
nascimento com inteiro teor, ante a negativa
(Lei nº 6.015/73) e o artigo 1.053, caput e paMunicípio de Vila Velha/ES, ressalvadas as
administrativa da expedição voluntária deste
rágrafo único, do Código de Normas da Corhipóteses expressamente previstas em normas
documento;
regedoria Geral da Justiça do Estado do Espíconstitucionais, infraconstitucionais e infrale					 rito Santo, é vedada a expedição de certidão
gais, se abstenham de condicionar a expedição
CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º,
de nascimento de inteiro teor que mencione
de certidão de nascimento de inteiro teor em
caput e alínea “b”, da Constituição Federal:
informações sobre o indivíduo ter sido confavor do particular interessado à prévia auto“são a todos assegurados, independentemencebido de relação matrimonial ou extramatrirização ou decisão judicial;
te do pagamento de taxas: [...] a obtenção de
monial, ou de adoção, salvo por determinação
certidões em repatriações públicas, para defejudicial, conforme interpretação conferida ao
Dê-se ciência aos Excelentíssimos Senhores
sa de direitos e esclarecimento de situações de
referido dispositivo do Código de Normas em
Desembargadores Presidente do Egrégio Triinteresse pessoal”;
decisão do Corregedor-Geral da Justiça, por
bunal de Justiça e Corregedor-Geral da Justi					 ocasião da solução da consulta tombada sob o
ça do Estado do Espírito Santo, bem como ao
CONSIDERANDO as normas dos artigos 16,
nº 1114250, publicada no Diário da Justiça no
MM. Juiz de Direito Diretor deste Fórum, ao
17 (caput), 18, 19 (caput) da Lei de Registros
dia 26/08/2011 (p. 158)¹;
Ilustre Representante do Ministério Público e
Públicos (Lei nº 6.015/73), que asseguram a
				
ao Ilustre Defensor Público designado para a
qualquer pessoa a obtenção, na seara adminisCONSIDERANDO o recente entendiatuar na unidade judiciária.
trativa – independentemente de autorização
mento adotado pelo Plenário do Conselho
					
judicial -, sem a necessidade de exposição do
Nacional de Justiça, por ocasião do julgaPublique-se no órgão oficial de divulgação do
motivo ou interesse particular, informações e
mento do Pedido de Providências nº 0000705Poder Judiciário deste Estado.
certidões a seu respeito constantes do registro
42.2011.2.00.0000, no sentido de que, ressal					
civil, inclusive certidão de nascimento de invados os casos expressamente previstos na
Cumpra-se.
teiro teor, cuja lavratura e expedição não pode
legislação, revela-se ilegítima a exigência de
					
ser retardada por mais de 5 (cinco) dias, sob
decisão judicial como condição para o forneVila Velha/ES, 20 de junho de 2013
pena de responsabilização disciplinar, ressalcimento de certidão de nascimento de inteiro
RODRIGO CARDOSO FREITAS
vados os casos previstos nos;
teor ao particular interessado, afirmando a reJUIZ DE DIREITO
4
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Sinoreg-ES e IEPTB-ES iniciam 2016
com reuniões exclusivas para
os Tabeliães de Protesto do Estado
Parceria entre as
entidades permitirá
o aprofundamento
de debates em torno
de ações e projetos
relacionados ao protesto
de títulos capixaba

O

Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (SINOREG-ES) e o Instituto de
Estudos e Protestos de Títulos do Brasil – Seção Espírito Santo (IEPTB-ES) firmaram mais
uma parceria, e, na terceira sexta-feira deste
mês aconteceu na sede do Sindicato uma reunião ordinária, na qual serão debatidos assuntos exclusivos sobre o protesto de títulos
do Estado.
O Tabelião João Dalmácio Castello Miguel, presidente do IEPTB-ES, esteve à frente
da reunião juntamente com Rogério Lugon
Valladão, que representou o Sinoreg-ES, na
condição de Diretor de Protestos, tendo participado, também, Paulo Guilherme de Abreu

“O objetivo da reunião é
integrar os Tabeliães de
Protesto do Estado. Nela
serão informadas as ações
realizadas pelo IEPTB-ES”
João Dalmácio Castello Miguel,
presidente do IEPTB-ES
6
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Fonseca, assessor da presidência do Instituto
de Protesto.
De acordo com João Dalmácio, “o objetivo
da reunião é integrar os Tabeliães de Protesto do Estado. Nela serão informadas as ações
realizadas pelo IEPTB-ES”.
Fernando Brandão, presidente do Sindicato,
apoia a iniciativa, “tudo o que pudermos fazer
para que haja maior integração em toda classe é
bem-vinda. O Sinoreg-ES está de portas abertas
para receber outros projetos que possam ajudar
nossos colegas em seu dia a dia de trabalho”.
Iniciando os trabalhos, João Dalmácio
fez uma breve explanação do andamento do
Projeto de postergação dos emolumentos dos
títulos protestados, que atualmente encontrase na presidência do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo (TJ-ES), aguardando
pauta para julgamento do pleno.
Foi exposto aos tabeliães de protesto outras
iniciativas no sentido de fortalecimento da
eficiência nas prestações dos serviços protesto
à sociedade. Momento no qual os associados
interessados em apresentarem novos projetos
ou participarem dos atuais tiveram a oportunidade de se manifestar.
A primeira reunião ocorreu no dia 19 de
fevereiro no “Auditório Hugo Ronconi”, localizado na sede do Sinoreg-ES.

“O Sinoreg-ES está de portas
abertas para receber outros
projetos que possam ajudar
nossos colegas em seu dia a
dia de trabalho”
Fernando Brandão, presidente do Sinoreg-ES

Dúvidas e sugestões podem
ser enviadas para o e-mail
ieptb_es@protestodetítulos.org.br
ou pelo telefone
(27) 3232-8270 / 3232-8271.

Lei Brasileira de Inclusão entra em
vigor e beneficia 45 milhões de pessoas
Mudanças relativas à capacidade das partes permitirão aos deficientes
contraírem matrimônios, união estável e direitos de reprodução

J

aneiro de 2016 marca o início de um novo
olhar sobre os 45 milhões de brasileiros
com algum grau de deficiência. Entrou
em vigor a Lei Brasileira de Inclusão
(LBI), também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), que
afirmou a autonomia e a capacidade desses
cidadãos para exercerem atos da vida civil em
condições de igualdade com as demais pessoas. Agora começa também a batalha para
tornar realidade o rol de direitos garantidos
pela nova lei.
A semente da LBI foi lançada no Congresso
Nacional, 15 anos atrás, pelo então deputado
federal Paulo Paim (PT-RS). Ao chegar ao Senado, ele reapresentou a proposta, que acabou
resultando na Lei 13.146/2015. A tramitação
na Câmara possibilitou à relatora, deputada
federal Mara Gabrilli (PSDB-SP), ajustar o
texto original às demandas dos movimentos

sociais e aos termos da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008), que recomendava a
eliminação de qualquer dispositivo que associasse deficiência com incapacidade.
“A LBI foi um grande avanço. Agora, entramos em um período de ajustes. O ideal é criar
uma cultura de inclusão e derrubar barreiras
que ainda existem. Ao se exercer os direitos
previstos na lei, devem surgir casos de punição por discriminação e isso vai ter um efeito
cultural e pedagógico positivo”, comentou o
consultor legislativo da área de Cidadania e
Direitos Humanos do Senado, Felipe Basile.
As inovações trazidas pela nova lei alcançaram, entre outras, as áreas de saúde, educação,
trabalho, assistência social, esporte, previdência e transporte. A seguir, destacam-se alguns
dos avanços fundamentais para a conquista da
autonomia na causa da deficiência.

“A LBI foi um grande avanço.
Agora, entramos em um
período de ajustes. O ideal é
criar uma cultura de inclusão
e derrubar barreiras que
ainda existem”
Felipe Basile, consultor legislativo da área de
Cidadania e Direitos Humanos do Senado

Capacidade
civil

Garantiu às pessoas com deficiência o direito de casar ou constituir união estável e exercer direitos sexuais e reprodutivos em
igualdade de condições como as demais pessoas. Também lhes foi aberta a possibilidade de aderir ao processo de tomada de
decisão apoiada (auxilio de pessoas de sua confiança em decisões sobre atos da vida civil), restringindo-se a designação de um
curador a atos relacionados a direitos de ordem patrimonial ou negocial.

Inclusão
escolar

Assegurou a oferta de sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidade de ensino.
Estabeleceu ainda a adoção de um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, com fornecimento de profissionais de apoio. Proíbe as escolas particulares de cobrarem valores adicionais por esses serviços.

Auxilio-inclusão

Criou beneficio assistencial para a pessoa com deficiência moderada ou grave ingresse no mercado de trabalho em atividade
que a enquadre como segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social.

Discriminação,
abandono e
exclusão

Estabeleceu pena de um a três anos de reclusão, mais multa, para quem prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou
exercício de direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência.

Atendimento
prioritário

Garantiu prioridade na restituição do Imposto de Renda aos contribuintes com deficiência ou com dependentes nesta condição
e no atendimento por serviços de proteção e socorro.

Administração
Pública

Incluiu o desrespeito às normas de acessibilidade como causa de improbidade administrativa e criou o Cadastro Nacional de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão), registro público eletrônico que irá reunir dados de identificação e socioeconomicos da pessoa com deficiência.

Esporte

Aumentou o percentual de arrecadação das loterias federais destinado ao esporte. Com isso, os recursos para financiar o esporte paralímpico deverão ser ampliados em mais de três vezes.
Fonte: Agência Senado
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Usucapião administrativa
ou extrajudicial
Marcelo Augusto Santana de Melo

E

stá para entrar em vigor no direito
brasileiro em 17 de março de 2016, a
chamada “usucapião administrativa
ou extrajudicial” constante do art. 216-A da
Lei n. 6.015/73, introduzida pelo Código de
Processo Civil de 2015, que configura um procedimento administrativo, de competência e
presidência do Oficial do Registro de Imóveis,
e tem como objetivo o reconhecimento da
posse e sua conversão em propriedade.
A usucapião administrativa está inserida no
fenômeno da desjudicialização que consiste
na transmutação de diversos procedimentos
originariamente de presidência restrita de
órgãos primários do Poder Judiciário para
outros, tendo como principal expoente as atividades chamadas de serviços extrajudiciais
desempenhadas por tabeliães e oficiais de registro de imóveis.
A desjudicialização decorre de dois fenômenos, o primeiro é de ordem vocacional, resultando do desenvolvimento, modernização e
eficiência das delegações extrajudiciais; o outro, decorre do expressivo aumento de processos judiciais por fatores que podem ser justificados como de ordem cultural ou social. Para
compreender a problemática, tramitavam em
2015 pelos tribunais brasileiros noventa e três
milhões de processos, vinte milhões dos quais
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(NALINI, José Renato. Folha de São Paul: 09
de março de 2014).
Não obstante a intenção do legislador, o
texto final resultou em um complexo de rotinas desinteressantes e pouco práticas para

“O texto final resultou em
um complexo de rotinas
desinteressantes e pouco
práticas para qualquer
operador do direito,
principalmente a exigência
contida no § 2o que requer
o consentimento expresso
de titulares de direito real do
imóvel usucapiendo e seus
confinantes”
8
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qualquer operador do direito, principalmente
a exigência contida no § 2o que requer o consentimento expresso de titulares de direito real
do imóvel usucapiendo e seus confinantes.
A literalidade do texto legal não permite
interpretações outras. A Egrégia Corregedoria
Geral da Justiça de São Paulo, enfrentando a
matéria para a edição do Provimento 58/2015
que disciplinou o procedimento, entendeu
que “o inciso II, do art. 216-A, exige que assinem a planta e o memorial descritivo que
serão apresentados ao oficial do registro de
imóveis os titulares de direitos (notoriamente
os reais) inscritos na matrícula do imóvel usucapiendo e na dos confinantes. E, ao contrário
do que ocorre na retificação de registro (§ 4º,
II, do art. 213, da LRP), o consentimento dos
envolvidos tem de ser sempre expresso, haja
vista que o silêncio equivalerá à discordância
(§ 2º, do art. 216-A). Assim, se o titular de direito inscrito na matrícula do imóvel usucapiendo ou nas dos confinantes não responder
à notificação de que trata o § 2º, do art. 216-A,
da Lei nº 6.015/73, o procedimento será encerrado pelo registrador diante da discordância “tácita”. É preciso, pois, anuência expressa
(PROCESSO Nº 2012/24480 – SÃO PAULO
– CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – DJe de
15/1/2015).
Muito mais interessante, lamentavelmente, será o procedimento judicial ou, ainda, a

retificação de registro acompanhada da regularização do título dominial, quando possível.
O procedimento é assaz complexo, com a
necessidade, ainda, de lavratura de ata notarial para justificação da posse. Parafraseando
Jean-Louis Bergel, é a prática que faz o direito (Tradução de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes,
2006, p. 86).
Outro aspecto do procedimento que seguramente será debatido pela doutrina, é que,
exigindo-se o consentimento expresso do
titular do direito real da propriedade imobiliária e confinantes, estaríamos muito próximos de um contrato atípico bilateral do que
o reconhecimento de uma posse qualificada.
Estaria o proprietário do imóvel usucapiendo
transmitindo expressamente a título gratuito?
Infelizmente meu otimismo se rendeu à
realidade, neste aspecto o Código de Processo Civil de 2015 não avançou e, prejudicou a
outorga de atribuição ao Oficial de Registro de
Imóveis da usucapião, que tem demonstrado
nos últimos anos sua competência e vocação
em procedimentos de “jurisdição voluntária”
como a retificação de registro, regularização
fundiária e execução em alienação fiduciária
de bens imóveis.
Fonte: IRegistradores

Marcelo Augusto Santana de Melo
é Registrador de Imóveis em Araçatuba (SP)

Provimento nº 58/2015 disciplina o reconhecimento
da usucapião administrativa no Estado de SP
Provimento CG Nº 58/2015

Seção XII - Da usucapião extrajudicial

rão se manifestar em 15 (quinze) dias.

Acrescenta os subitens 138.1, 138.2 e 138.3 ao
item 138, do Capítulo XIV, e acresce a Seção
XII ao Capítulo XX, das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça.

408. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial
de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis
da comarca em que estiver situado o imóvel
usucapiendo. O interessado, representado por
advogado, instruirá o pedido com:
I. ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus
antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias;
II. planta e memorial descritivo assinado por
profissional legalmente habilitado, com
prova de anotação de responsabilidade
técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de
direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel
usucapiendo e na matrícula dos imóveis
confinantes;
III. certidões negativas dos distribuidores da
comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente;
IV. justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais
como o pagamento dos impostos e das
taxas que incidirem sobre o imóvel.

413. Para a elucidação de qualquer ponto de
dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas
diligências pelo oficial de registro de imóveis.

O DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS
GONÇALVES XAVIER DE AQUINO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
CONSIDERANDO a constante necessidade
de se aperfeiçoar e atualizar as Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça;
CONSIDERANDO o disposto no art. 1.071,
do Novo Código de Processo Civil, que introduziu o art. 216-A, na Lei nº 6.015/73,
para admitir o reconhecimento da usucapião
administrativa;
CONSIDERANDO o que se decidiu nos autos do processo CG nº 24480/2012;
RESOLVE:
Artigo 1º - São acrescidos ao item 138, do
capítulo XIV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, os subitem 138.1,
138.2 e 138.3, nos seguintes termos:
138.1. Da ata notarial para fins de reconhecimento extrajudicial de usucapião, além do
tempo de posse do interessado e de seus sucessores, poderão constar:
a. declaração dos requerentes de que desconhecem a existência de ação possessória
ou reivindicatória em trâmite envolvendo
o imóvel usucapiendo;
b. declarações de pessoas a respeito do tempo da posse do interessado e de seus antecessores;
c. a relação dos documentos apresentados
para os fins dos incisos II, III e IV, do art.
216-A, da Lei nº 13.105/15
138.2. Os documentos apresentados para a
lavratura da ata notarial serão arquivados
em classificador próprio, obedecidos, no que
couber, os itens da Seção II, deste Capítulo.
138.3. Aplicam-se à ata notarial de reconhecimento extrajudicial de usucapião os itens 5,
5.1 e 5.2, deste Capítulo XIV.
Artigo 2º - O capítulo XX passa a vigorar
acrescido da Seção XII, nos seguintes termos:

409. O pedido será autuado pelo registrador,
prorrogando-se o prazo da prenotação até o
acolhimento ou a rejeição do pedido.
410. Se a planta não contiver a assinatura de
qualquer um dos titulares de direitos reais e
de outros direitos registrados ou averbados
na matrícula do imóvel usucapiendo e na
matrícula dos imóveis confinantes, esse será
notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar seu consentimento
expresso em 15 (quinze) dias, interpretado o
seu silêncio como discordância.
411. O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao
Município, pessoalmente, por intermédio do
oficial de registro de títulos e documentos, ou
pelo correio com aviso de recebimento, para
que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre
o pedido.
412. O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande
circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que pode-

414. Transcorrido o prazo de que trata o item
412, sem pendência de diligências na forma
do item 413 e achando-se em ordem a documentação, com inclusão da concordância
expressa dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula
dos imóveis confinantes, o oficial de registro
de imóveis registrará a aquisição do imóvel
com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso.
415. Em qualquer caso, é lícito ao interessado
suscitar o procedimento de dúvida, nos termos do art. 198, da Lei nº 6.015/73, e do item
41, deste Capítulo.
416. Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro
de imóveis rejeitará o pedido.
417. A rejeição do pedido extrajudicial não
impede o ajuizamento de ação de usucapião.
418. Em caso de impugnação do pedido de
reconhecimento extrajudicial de usucapião,
apresentada por qualquer um dos titulares de
direito reais e de outros direitos registrados ou
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes,
por algum dos entes públicos ou por algum
terceiro interessado, o oficial de registro de
imóveis tentará conciliar as partes e, não havendo acordo, remeterá, por meio eletrônico,
os autos ao juízo competente da comarca da
situação do imóvel, cabendo ao requerente
emendar a petição inicial para adequá-la ao
procedimento comum.
419. No caso da remessa de que trata o item
418, o registrador lavrará, para fins de controle interno e sem ônus ao interessado, certidão
da qual constarão todas as informações relevantes do expediente.
Artigo 3º. Este provimento entra em vigor na
mesma data da vigência da Lei nº 13.105/15.
São Paulo, 17/12/2015.
(a) JOSÉ CARLOS GONÇALVES
XAVIER DE AQUINO
Corregedor Geral da Justiça
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Estudo sobre os Regimes
Patrimoniais de Bens – Parte 1-6
Bruno Bittencourt

A

ssim como se depreende de qualquer relação humana, o casamento também traz consequências aos
consortes, sejam elas de cunho pessoal ou patrimonial. No tocante aos efeitos pessoais, em
apertada síntese, verificam-se positivados nos
artigos 1.565 a 1.570 do Código Civil, podendo-se destacar: a fidelidade mútua, coabitação, mútua assistência, guarda e educação dos
filhos, dentre outros.
Quando da comunhão plena de vida estabelecida pelos cônjuges, deflui-se, relações patrimoniais, sendo necessária a administração
dos bens pessoais, comuns e dos bens de família, indispensáveis à vida conjunta do casal e
na criação e educação da prole.
Silvio de Salvo Venosa assevera em sua obra
que “[...] a existência de um regime de bens
é necessário, não podendo o casamento subsistir sem ele [...]”, motivo pelo qual a própria
lei civil estatui o regime legal de bens, ainda
que não haja manifestação expressa do casal, o
regime a ser adotado será o da comunhão parcial, por força do art. 1640 do Código Civil, in
verbis: “Não havendo convenção, ou sendo ela
nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial”.
Explícita foi a vontade do legislador em instituir a livre escolha do regime de bens, desta
forma o fez no início do caput do dispositivo
supra transcrito, ao mencionar “Não havendo
convenção [...]”, ou seja, uma vez não escolhido o regime pelos cônjuges ou sendo nula ou
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ineficaz o pacto antenupcial, vigorará o regime da comunhão parcial, excetuado os casos
do artigo 1641, cujo regime obrigatório será o
da separação de bens.
Por seu turno, o regime da comunhão parcial de bens, é adotado como o regime legal
no país desde advento da Lei do Divórcio (Lei
6.515 de 26 de dezembro de 1977), é aquele
cuja ideia central na divisão dos bens, recai
sobre aquilo adquirido na constância do casamento. Trata-se do regime com maior adesão
entre os nubentes, considerando a raridade
dos pactos antenupciais.
Maria Helena Diniz também o conceitua
como “comunhão dos aquestos”, sendo o regime adotado na falta, nulidade ou ineficácia do
pacto antenupcial, logo, sendo este um “efeito
legal do casamento”.
Quanto ao patrimônio, nesta espécie de regime, diz-se formadas três massas distintas de
bens: os do (i) marido e da (ii) mulher, trazidos antes do casamento, e os (iii) bens comuns, adquirido na constância do matrimônio, resguardado as exceções expressamente
trazidas pelo diploma civil na redação do artigo 1659.
A respeito da comunicabilidade dos bens,
o artigo 1.6581 combinado com o 1660, I2 do
Código Civil, asseveram que comporá o acervo patrimonial do casal os bens adquiridos
onerosamente na constância do casamento,
motivo pelo qual é denominado “comunhão
parcial”.

Ao tratar das exceções (artigo 1.659), o legislador deixou clara a sua ideia de incomunicabilidade de qualquer dos bens adquiridos
pelo esforço singular de um dos nubentes
antes do matrimônio, assim como aqueles
adquiridos gratuitamente, seja por doação ou
sucessão, os bens particulares ou de uso pessoal e os proventos do trabalho de cada um.
Para melhor explanação dos bens excluídos
da comunhão parcial, passamos a expor inteiro teor do dispositivo em estudo, in verbis:
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
I. os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;
II. os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges
em sub-rogação dos bens particulares;
III. as obrigações anteriores ao casamento;
IV. as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;
V. os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
VI. os proventos do trabalho pessoal de cada
cônjuge;
VII. as pensões, meios-soldos, montepios e
outras rendas semelhantes.
Os bens sub-rogados de que trata o inciso
I e II, dizem respeito àqueles adquiridos em
substituição aos bens anteriores. Silvio de Salvo Venosa assevera que para que a sub-rogação tenha efeito “é necessário que o cônjuge

ressalve essa sub-rogação no título aquisitivo
e prove que de fato um bem substitui outro”
quando da sub-rogação de imóveis. No tocante aos bens móveis, prevalecerá a presunção
de que trata o artigo 1.662, in verbis: “No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens
móveis, quando não se provar que o foram em
data anterior”. Importante frisar, que caberá
substituição nestes casos, porém a prova da
data da aquisição é de difícil constituição.
No que rege as obrigações mencionadas no
inciso III, suas consequências não recairão sobre os bens comuns do casal, sejam os prejuízos ou lucros, tendo em vista terem elas sido
adquiridas antes do matrimônio.
Aplica-se também a regra da incomunicabilidade às obrigações provenientes de atos
ilícitos (inciso IV), pois visa o legislador a
proteção do princípio “segundo o qual cada
um responde por sua própria culpa3”, somente
recaindo sobre a massa de bens do casal aquilo
que, comprovadamente, sobrevier em proveito de ambos os nubentes.
Quanto ao inciso V, ao tratar de bens de uso
pessoal, referiu-se o legislador àqueles de cunho
nitidamente particular, “personalíssimo”, tratando-se de roupas, sapatos, maquiagens etc.
Quanto aos livros, estes ingressariam no patrimônio comum, caso o valor do acervo for
parte considerável do ativo do casal, ou se um
deles os tem para negócios, por fim, excluídos
estão os instrumentos de profissão, por serem
necessários a subsistência de cada consorte.
No que toca ao inciso VI, pautado nos ensinamentos de Washington Monteiro de Barros
e Maria Helena Diniz, os “proventos pessoais
do trabalho de cada cônjuge” não seriam incomunicáveis, mas sim o direito de percebê-lo.
Tal posicionamento tem embasamento, pois,
se assim fosse, tudo aquilo sub-rogado em seu
lugar também seria incomunicável.
Por fim o inciso VII exclui da comunhão
as pensões, meio-soldos, montepios e rendas
semelhantes, por serem de cunho personalíssimo. Maria Helena Diniz os conceitua da
seguinte maneira:
[...] pensão é o quantum pago periodicamente, por força de lei, sentença judicial, ato
inter vivos ou causa mortis, a uma pessoa, com
finalidade de prover sua subsistência, o meiosoldo é a metade do soldo paga pelo Estado
a militar reformado (Dec.-lei n. 9.698/46, art.

108), o montepio é a pensão que o Estado paga
aos herdeiros de funcionário falecido, em atividade ou não [...] (2004, p. 158)
Como visto, o legislador prezou pela proteção dos bens particulares dos cônjuges e aqueles anteriores ao casamento, de forma a excluí
-los da relação patrimonial. Em contrapartida,
enunciou no artigo 1.660 aqueles que entram
na comunhão. In verbis:
Art. 1.660. Entram na comunhão:
I. os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só
em nome de um dos cônjuges;
II. os bens adquiridos por fato eventual,
com ou sem o concurso de trabalho ou
despesa anterior;
III. os bens adquiridos por doação, herança
ou legado, em favor de ambos os cônjuges;
IV. as benfeitorias em bens particulares de
cada cônjuge;
V. os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na
constância do casamento, ou pendentes
ao tempo de cessar a comunhão.
No que toca aos bens comunicáveis, observa-se que as situação expostas pelo dispositivo alhures são auto explicativas, merecendo
maior destaque as disposição constante de
inciso II e III. Assim, temos que bens adquiridos por fato eventual são aqueles provenientes
de fatos fortuitos, como por exemplo, bingos,
loterias, sorteios e etc. Já os bens correlacionados no inciso III, deverão constar na doação, herança ou legado, cláusula expressa do
benefício comum, caso contrário, serão considerados bens incomunicáveis, pois a hipótese

“No tocante à divisão
dos bens, cada consorte
ficará com o que lhe
pertence, a título de bens
particulares, anteriores ao
casamento ou aqueles não
comunicáveis (artigo 1.659)
devendo os bens comuns
serem partilhados de igual
maneira”

recairia sobre o inciso I do artigo 1.659.
Ao tratar de bens móveis, no entanto, estes
serão considerados adquiridos na constância do casamento, todavia “Não se exclui, em
princípio, a sub-rogação dos bens móveis na
espécie, mas sua prova é mais difícil”.
No regime da comunhão parcial os bens
do casal serão administrados por ambos os
cônjuges (artigo 1.663), sendo que os encargos e débitos provenientes da administração
destes recairão sobre o patrimônio comum,
assim como aquilo que sobrevier para atender
aos encargos da família, imposição legal e às
despesas de administração (art. 1664). No entanto entende Caio Mário, que, uma vez esgotado os bens comuns, responderá pela dívida
os bens particulares do administrador e, após
esgotados estes, os do outro, no montante em
que houver auferido.
Importante frisar que será necessária anuência de ambos os cônjuges, para realização dos
atos que conceda, a título gratuito, cessão de
uso ou gozo dos bens comuns, assim como,
por autorização judicial, poderá ser concedida
a administração deste patrimônio à apenas um
dos consortes, desde que comprovada a má
administração destes (art. 1.663, §§ 2º e 3º).
Quando da administração dos bens particulares, os encargos somente a estes afetarão, salvo
se contraído em benefício comum dos nubentes ou em benefício da família (artigo 1.6664).
Uma vez estabelecido no pacto antenupcial,
será possível a administração do patrimônio
alheio, sendo tal disposição exceção à regra (artigo 1.665), devendo, no entanto, haver autorização do outro para a alienação de bens imóveis,
consoante se depreende do art. 1.647, I do Código Civil5 e art. 10 do Código de Processo Civil6.
A comunhão parcial cessará com o divórcio, morte de um dos cônjuges, separação judicial ou anulação do casamento. No tocante
à divisão dos bens, cada consorte ficará com
o que lhe pertence, a título de bens particulares, anteriores ao casamento ou aqueles não
comunicáveis (artigo 1.659) devendo os bens
comuns serem partilhados de igual maneira.
Nas próximas edições da Revista de Direito Notarial e Registral serão publicadas as
demais partes do presente estudo.
Bruno Bittencourt Bittencourt é advogado,
assessor da Presidência do Sinoreg-ES,
pós-graduado em direito notarial e registral
pela Universidade Anhanguera

Artigo 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
Art. 1.660. Entram na comunhão: I – os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;
Unuscuique sua culpa nocet
4
Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns.
5
Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I – alienar ou gravar de ônus real os
bens imóveis;
6
Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários.
1
2
3
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Notários e Registradores auxiliarão
TJ-ES no projeto “Cidadania em Presídios”
Entidades capixabas firmaram parceria com o Tribunal e o CNJ para
cessão de operadores que trabalharão em projetos pioneiros no País

N

otários e Registradores capixabas
assinaram no início do mês de fevereiro parceria com o Tribunal de
Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), um acordo
de cooperação com para a cessão de operadores que atuarão nos Projetos “Audiência de
Custódia”, em funcionamento desde maio do
último ano, e “Cidadania nos Presídios”, que
será lançado ainda no mês de fevereiro. Os dois
programas propõem uma nova política para
os egressos do Sistema Prisional Brasileiro.
Segundo o desembargador Annibal de Rezende Lima, presidente do TJ-ES, “esse acordo
de cooperação viabiliza uma mão de obra qualificada necessária à implementação dos objetivos do programa Cidadania nos Presídios”.
O projeto foi lançado no dia 22 de fevereiro
de forma pioneira no Espírito Santo, com a
presença do ministro Ricardo Lewandowski.
De acordo com o juiz auxiliar da presidência
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luis
Geraldo Lanfredi, que esteve presente na cerimônia, o Projeto “Cidadania nos Presídios”,
que vem ao Tribunal de Justiça do Espírito
Santo de forma pioneira, “estará qualificando
a chamada porta de saída do sistema prisional e o objetivo principal desse projeto é a
humanização do sistema carcerário brasileiro”.
O Sindicato dos Notários e Registradores do
Espírito Santo (Sinoreg-ES), a Associação dos
Notários e Registradores do Estado (Anoreg
-ES), o Colégio Notarial do Brasil (CNB-ES), e
o Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do
Brasil (IEPTB-ES) cederão 20 operadores, previamente selecionados pelo Tribunal de Justiça. O presidente da Anoreg, Helvécio Castelo,
falou em nome das entidades, e afirmou estar
muito feliz com a oportunidade de, sendo parte integrante a estrutura do Poder Judiciário,
“poder colaborar com essa cessão de mão de
obra que nós temos disponível nas nossas instituições, e de forma direta, de forma participativa, colaborar para que a Justiça do Espírito
Santo dê esse exemplo para o País”, afirmou.
O supervisor das Varas Criminais e de
Execuções Penais, desembargador Fernando
Zardini Antonio, explicou que esses profissionais serão treinados pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) e atuarão nas Varas de Execução Penal, “no intuito de dar agilidade aos
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Notários e registradores reunidos para firmar a parceria

processos de concessão ou não dos benefícios
aos quais os internos do sistema prisional terão direito e a partir daí, toda uma estrutura
será criada ao redor, para que recebendo esse
benefício e tendo a possibilidade de sair do
sistema prisional esses egressos não voltem a
reincidir no crime”.

“Poder colaborar com essa
cessão de mão de obra
que nós temos disponível
nas nossas instituições, e
de forma direta, de forma
participativa, colaborar para
que a Justiça do Espírito
Santo dê esse exemplo para
o País”
Helvécio Duia Castelo,
presidente da Anoreg-ES

Segundo o juiz auxiliar da presidência do
CNJ, Luis Geraldo Lanfredi, o TJES foi corajoso em abraçar essa tese como um começo de
tudo e como um ponto de partida, pois essa
iniciativa não foi testada em nenhum Tribunal de Justiça da nação. “Nós iremos trabalhar
com planos sofisticados de fluxos de rotina,
que não são praticados ordinariamente nem
aqui, nem em nenhum outro ponto do Brasil,
mas aqui se reconhece não só que se existe estrutura mas que existem grandes juízes”, ressaltou Lanfredi.
Projetos

O “Projeto Cidadania nos Presídios” foi lançado no próximo dia 22 de fevereiro no Espírito
Santo, com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), ministro Ricardo
Lewandowski. O programa é uma iniciativa
do CNJ que visa ações para valorizar de forma
ampla os direitos da pessoa presa.
A juíza Gisele de Souza Oliveira, coordenadora das Varas de Execuções Penais, explica
que o projeto trata tanto do eixo processual,

O presidente da Anoreg-ES, Helvécio
Duia Castelo participa da cerimônia

O desembargador presidente do TJ-ES, Annibal de
Rezende Lima assina o acordo de cooperação

Luis Geraldo Lanfredi, juiz auxiliar da
presidência do CNJ fala durante a cerimônia

O desembargador Fernando Zardini Antonio
também esteve presente para assinar o acordo

que vai instituir o regime especial de atuação
nas Varas de Execução; como do eixo social,
que consiste em uma rede de apoio social para
reintegrar o egresso à sociedade.
Para qualificar a porta de saída do sistema
prisional, o projeto incentiva parcerias com
instituições e o fortalecimento da rede de assistência social de atendimento aos egressos.
Uma comissão de trabalho interpessoal para
elaboração de fluxos e parcerias com a sociedade terá o foco no fortalecimento das ações
relacionadas ao eixo social.

“Esse acordo de cooperação
viabiliza uma mão de obra
qualificada necessária à
implementação dos objetivos
do programa Cidadania nos
Presídios”
Annibal de Rezende Lima,
desembargador presidente do TJ-ES

O “Projeto Cidadania nos Presídios” complementa o “Projeto Audiência de Custódia”,
que começou a ser desenvolvido em maio
do último ano no estado. Aliás, o sucesso do
“Projeto Audiência de Custódia” motivou a
escolha do Espírito Santo para iniciar o “Projeto Cidadania nos Presídios”. As bases desenvolvidas aqui servirão de referência e modelo
para os outros estados.
Desde a sua implantação, já foram realizadas 3580 audiências. O programa garante os
direitos constitucionais do cidadão, mantendo na prisão apenas os criminosos de maior
poder ofensivo e economizando recursos
públicos. O projeto realiza, ainda, o encaminhamento de custodiados para atendimento
psicossocial.
A coordenação do projeto, junto à presidência, está estudando a expansão do programa
para todo o estado. Além da região metropolitana, que teve o projeto implantado em maio
de 2015; as Comarcas de Afonso Cláudio, Domingos Martins e Marechal Floriano também
contam com as audiências de custódia desde
setembro do último ano.

Segundo a juíza Gisele Souza de Oliveira,
“enquanto o Projeto Audiência de Custódia
cuida da porta de entrada do sistema prisional o programa Cidadania nos Presídios cuida
da porta de saída, com um conjunto de ações
integradas que visam o desenvolvimento do
interno na oferta de mecanismos, como a capacitação profissional, para prepará-lo para
uma ressocialização mais efetiva”.
Fonte: TJ-ES

“(O projeto) estará
qualificando a chamada
porta de saída do sistema
prisional e o objetivo
principal desse projeto é a
humanização do sistema
carcerário brasileiro”
Luis Geraldo Lanfredi,
juiz auxiliar da presidência do CNJ
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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CNB-CF institui Comissões de Trabalho para
temas de alta relevância do Notariado
Entidade delega a notários de todo o País a condução dos principais temas
notariais. Tecnologia e regularização fundiária ficam à cargo de notários capixabas.

B

arueri (SP) – A diretoria do Conselho
Federal do Colégio Notarial do Brasil
(CNB-CF) se reuniu na tarde do dia 4
de dezembro para o último encontro mensal
de 2015. Na ocasião, representantes de todas
as Seccionais da entidade deliberaram sobre
diversos assuntos, além de fazer uma avaliação do ano que foi um divisor de águas do notariado brasileiro.
O principal tema debatido foi a instituição de Comissões Permanentes de trabalho
em âmbito federal, que terão como objetivo
trabalhar temas estratégicos para a atividade
notarial brasileira, com ações específicas em
suas esferas de competência, buscando assim
tornar a atividade protagonista na condução
dos temas relevantes à atividade.
Confira a seguir as Comissões criadas pelo
CNB-CF e quem são seus respectivos coordenadores.
Regularização Fundiária - Bruno Santolin
Cipriano (ES);
Deontologia Notarial - Paulo Roberto Gaiger
Ferreira (SP);
Relações Internacionais - José Flávio Bueno
Fischer (RS);
Conciliação e Mediação - Letícia Franco Maculan Assumpção (MG);
Tecnologia - Rodrigo Reis Cyrino (ES) e José
Luiz Martinelli Aranas (SP);
Assuntos Legislativos - CNB-SP;
Lavagem de Dinheiro - Filipe Andrade Lima (PE);
Colegiação Legal - Ubiratan Guimarães (SP);
Conselho de Ética - Fábio Zonta Pereira (MS);
Academia Notarial Americana - Ubiratan
Guimarães (SP) e Ana Paula Frontini (SP)
Instituição das Seccionais - Danilo Kunzler (RS)
Para o presidente do CNB-CF, Ubiratan
Guimarães, descentralização é a palavra chave
para quem deseja administrar uma entidade
com maior democracia. “Ao descentralizar as
ações criando comissões para cada um dos
assuntos que digam a respeito à gestão da instituição, tem-se a oportunidade de ouvir mais
as pessoas, além de atraí-las para participarem
ativamente das decisões”, destacou o presidente. “Tenho o espírito democrático de fazer
com que as ações não sejam pensadas exclusi14 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

vamente pelo presidente da instituição e por
seus diretores. Elas precisam, principalmente,
refletir a expectativa dos notários”, salientou.
Ubiratan Guimarães acredita que o relacionamento e a comunicação do notariado
brasileiro com os demais países que integram
a União Internacional do Notariado (UINL)
será muito melhor após a implantação e desenvolvimento das comissões. “Quanto mais
participativa for a ação das comissões, mais
qualificada será a interlocução do notariado
brasileiro frente aos demais notariados do
mundo”, explicou.
Para José Flávio Fischer, a criação das comissões internas o notariado brasileiro permitirá um desenvolvimento mais célere para
as ações institucionais no País. “Como ocorre
na UINL, havendo o trabalho centrado em
comissões com temas específicos, a possibilidade de acelerar resultados e unir colaboradores focados é bem maior”, afirmou Fischer. O
notário, que é responsável pela Comissão de
Relações Internacionais, prometeu se dedicar
em melhorar a comunicação entre o notariado brasileiro e os notariados de outros países.
“Vamos nos dedicar a incrementar o intercâmbio de experiências com notariados de
todo o mundo, com os quais já temos ótimas
relações e com aqueles mais jovens na UINL,
que podem agregar novidades e experiências
aproveitáveis para o Brasil”, finalizou.

Responsável pela Comissão de Conciliação
e Mediação, Letícia Maculan acredita que as
Comissões Permanentes darão maior visibilidade às matérias escolhidas. “O esforço
concentrado do responsável pela comissão
proporcionará ao notariado brasileiro um desenvolvimento mais célere, na concretização e
unificação de procedimentos relacionados aos
temas, bem como na elaboração de cursos e
treinamentos específicos”, ressaltou. A tabeliã
ainda destacou que o notariado do tipo latino já possui como atribuição a prevenção de
litígios e a mediação e a conciliação são decorrência de tal atribuição. “Penso que temos que
trabalhar um procedimento para conciliação e
mediação extrajudiciais, buscando uma atuação uniforme em todo o território nacional.
Em breve entrará em vigor o Novo Código
de Processo Civil, que oferece aos cidadãos
alternativas para resolver conflitos, entre as
quais figuram a mediação e a conciliação no
ambiente dos cartórios”, destacou Letícia.
Também foram tratados durante o encontro
o calendário institucional de 2016, oportunidade na qual definiu-se que o Estado de Minas Gerais receberá o XXI Congresso Notarial
Brasileiro, além de questões relativas à Central
Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec), prestação de contas do ano
vigente, entre outros assuntos relacionados ao
ambiente legislativo do notariado brasileiro.

CNB-CF divulga Calendário de
Eventos nacionais e internacionais de 2016
Entidade promoverá eventos nacionais em diversos Estados.
Reuniões Internacionais e Congresso Nacional também estão definidos.

O

ano de 2016 promete ser mais um
marco para o notariado brasileiro. O
Conselho Federal do Colégio Notarial
do Brasil (CNB-CF) divulgou seu Calendário Oficial contendo todos os compromissos
nacionais e internacionais que acontecerão
esse ano.
Os eventos nacionais começarão em fevereiro na cidade de São Paulo e ao longo do
ano percorrerão os Estados do Mato Grosso
do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Foi
divulgada também a data do XXI Congresso
Notarial Brasileiro, que será realizado entre
os dias 7 e 10 de setembro na cidade de Belo
Horizonte (MG).
No plano internacional os notários brasileiros irão no mês de abril para Santa Cruz de
la Sierra (Bolívia) para participar da Primeira Sessão Plenária da Comissão de Assuntos
Americanos (CAA) da União Internacional
do Notariado Latino (UINL). Em maio, o
compromisso será em Quito (Equador), onde
ocorrerão as primeiras Reuniões Institucionais da UINL de 2016. Medellín (Colômbia)
receberá a Segunda Sessão Plenária da Comissão de Assuntos Americanos em agosto, e
Paris (França) fechará o calendário com chave
de ouro realizando o 28º Congresso Mundial
do Notariado em outubro.

Veja abaixo a agenda completa
do CNB-CF em 2016
Fevereiro
Colégio Notarial do Brasil

26 e 27 – São Paulo (SP)

Março
Colégio Notarial do Brasil

11 e 12 – Campo Grande (MS)

Abril
Comissão de Assuntos Americanos (CAA)
Colégio Notarial do Brasil
Maio
Colégio Notarial do Brasil
União Internacional do Notariado (UINL)
Junho
Colégio Notarial do Brasil

7 e 8 – Santa Cruz de la Sierra, Bolívia
15 e 16 – Porto Alegre (RS)
Datas a definir - Curitiba (PR)
4 a 7 – Quito – Equador
Datas a definir – Recife (PE)

Agosto
Comissão de Assuntos Americanos (CAA)
Colégio Notarial do Brasil
Setembro
Colégio Notarial do Brasil
XXI Congresso Notarial Brasileiro

Datas a definir – Medellín – Colômbia
Datas a definir – Florianópolis (SC)
7 a 10 – Belo Horizonte (MG)

Outubro
União Internacional do Notariado (UINL)
28º Congresso Mundial do Notariado

19 a 22 – Paris - França

Novembro
Colégio Notarial do Brasil

Datas a definir - Rio de Janeiro - vai definir datas

Dezembro
Colégio Notarial do Brasil

Datas a definir - São Paulo (SP)

Academia Notarial Brasileira será lançada dia
26.02 em cerimônia no Salão do Júri do TJ-SP
O Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil (CNB-CF) tem a honra de convidar notários e registradores brasileiros para a cerimônia de posse dos Acadêmicos e lançamento da ACADEMIA NOTARIAL BRASILEIRA, instituída por esta entidade com a finalidade de definir as diretrizes e princípios
norteadores da atuação doutrinária do notariado brasileiro, que ocorrerá no dia 26 de fevereiro (sextafeira), às 17h, no Palácio da Justiça – Praça da Sé, s/nº - Salão do Júri, 2º andar, Centro – São Paulo – SP.
Ubiratan Guimarães
Presidente CNB-CF
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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“Devemos voltar a
fazer Ciência Notarial”
Desembargador Ricardo Henry Marques Dip, novo presidente
da Seção de Direito Público do TJ-SP, fala sobre a publicação
internacional de estudo sobre a atividade notarial na Espanha

R

ecém-eleito para a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP),
o desembargador Ricardo Henry Marques Dip
é considerado um dos maiores estudiosos do
sistema de Notas e Registros brasileiro, o qual
define como “os melhores serviços prestados
em toda parte, seja no plano puramente nacional, ou seja, em confronto com outros serviços
públicos prestados no Brasil, seja em comparação com os mesmos serviços de notas e registros prestados em outros países”, diz, em entrevista exclusiva ao Conselho Federal do Colégio
Notarial do Brasil (CNB-CF).
Como coroação ao brilhantismo intelectual
voltado à atividade extrajudicial brasileira, o
desembargador teve seu trabalho, intitulado
“Do Saber Jurídico Próprio do Notário”, publicado nos “Anales” da Fundação Francisco
Elias de Tejada, uma das obras jurídicas mais
importantes da Espanha. Elaborado em razão
de palestra ministrada em comemoração aos
800 anos do Notariado português, o trabalho
enfoca a prudência jurídica na prática diária do
trabalho do Tabelião.
O desembargador ingressou na magistratura
em 1979, como juiz substituto da 5ª Circunscrição Judiciária, com sede em Jundiaí (SP). Também judiciou em São Simão, Sertãozinho, Guarulhos e em São Paulo. Foi promovido a juiz do
Tribunal de Alçada Criminal em 1994 e a desembargador do TJ-SP em 2005. Foi membro
da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (biênio 2014/2015). É também acadêmico
de honra da Real Academia de Jurisprudência
e Legislação de Madri, Espanha, membro do
Conselho de Estudos Hispânicos Felipe II, de
Madri, Espanha, e membro do Instituto Interdisciplinar da Universidade do Porto, Portugal.
CNB-CF - Qual a importância da publicação
deste trabalho sobre o Direito Notarial nesta
renomada Revista Internacional de Direito?
Des. Ricardo Dip: A Fundação Francisco
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O presidente da Seção de Direito Público é considerado um dos
maiores estudiosos do sistema de Notas e Registros brasileiro

Elias de Tejada detém uma importância cultural imensa na Espanha, uma vez que leva o
nome daquele que foi o maior jus filósofo da
Espanha no século passado e um dos maiores
do mundo, Francisco Elias de Tejada. Por essa
fundação dizia-se, perambulou o grande notário da Espanha que foi Juan Vallet de Goytisolo, de modo que já vê por aí a relevância desta
Fundação e a importância deste artigo ter sido
publicado em seus “anales”, que reúne estudos
de grande valor, não só jurídicos, mas históricos, de sociologia, filosofia e é uma publicação

“De modo geral, os
notários escrevem mais
sobre o Direito Civil
do que sobre o Direito
Notarial, tendência que
brilhantemente agora
vem sendo revertida por
um trabalho do Colégio
Notarial do Brasil”
muito importante na Espanha. Por este motivo, a publicação deste meu pequeno trabalho,
elaborado em razão de palestra em Lisboa por
ocasião da comemoração dos 800 anos do notariado lusitano, se reveste de significado especial, não só para mim, mas principalmente para
o notariado brasileiro.
CNB-CF - Este trabalho trata do saber jurídico próprio do notário. Aonde buscou inspiração para falar a um notariado de tantas
tradições e ao mesmo tempo tão próximo ao
notariado do Brasil como o português?
Des. Ricardo Dip: Fui buscar nas próprias
tradições. Sou muito zeloso de considerar a
tradição por que é ela que nos civiliza. Se cada
vez que devêssemos estudar alguma coisa e tivéssemos de partir da estaca zero, seguramente,
sempre estaríamos no zero. Considero muito
de perto a tradução do pensamento, dos problemas, das soluções e foi ao largo de 20 anos
que me dediquei a estudar todo tema da prudência jurídica e, dentro dela, da prudência
notarial que constitui o tipo próprio do saber
jurídico do notário.
CNB-CF - O senhor é um jurista de renomado
conhecimento na área extrajudicial, um professor catedrático, no entanto, estudo notarial
e registral não tem o devido valor aqui no Brasil. A que se deve esta “segregação” do estudo
da atividade extrajudicial no Brasil?
Des. Ricardo Dip: Este diagnóstico é muito
fácil de ser feito, primeiro porque é histórico e
depois há muitos fatores que devem ser considerados, o seu peso e a sua ponderação podem
variar de tempo em tempo e local para local, e
ainda de um Estado para outro. Essencialmente, parece que em primeiro lugar esta a falta
de inclusão da disciplina de Direito Notarial
em caráter específico no ambiente acadêmico,
ou seja, o fato do curso de Direito nas nossas

universidades não ter uma cadeira de Direito
Notarial e Registral é um grande problema. Em
segundo lugar, penso que é um pouco efeito
também de uma tendência que foi se instalando tanto para o Direito Registral quanto para o
Direito Notarial de seus cultores se dedicarem
mais ao Direito Substantivo, principalmente ao
Direito Civil, do que aos temas específicos do
Direito Notarial e Registral. De certo modo,
esta tendência diminuiu no âmbito dos registros públicos a partir da década de 80, quando se foi formando aqui uma comunidade dos
registralistas, daqueles que cultivavam o Direito Registral por seu aspecto formal. Isso não
ocorreu com o Direito Notarial, salvadas raras
e excelentes exceções, diga-se de passagem. De
modo geral, os notários escrevem mais sobre o
Direito Civil do que sobre o Direito Notarial,
tendência que brilhantemente agora vem sendo
revertida por um trabalho do Colégio Notarial
do Brasil, na pessoa de seu presidente, Ubiratan
Guimarães, que vem fomentando publicações
acadêmicas voltadas ao Direito Notarial.
CNB-CF – Em uma recente palestra, o senhor
fez uma crítica sobre a atividade notarial e
registral estar muito voltada ao Direito Administrativo ao invés do Direito Civil.
Des. Ricardo Dip: Este é o outro ângulo que
embora não pense que tenha interferido na
formação da ciência, do saber especificamente
notarial e registral, mas sim na sua direção politica. De fato, o que tem ocorrido nos últimos
tempos é o que se designou por administrativização do extrajudicial, ou seja, deu-se valor
muito mais relevante paras as questões administrativas do que para as questões do Direito
efetivamente versado, Direito esse que é de natureza privada.
CNB-CF - E como imagina que se possa inverter este cenário de administrativação do Direito Notarial e Registral?
Des. Ricardo Dip: Penso que temos grandes
nomes, grandes notários e temos que destacá
-los. Temos Estados com bons pensadores do
Sul ao Norte do País. Penso que é uma questão,
sobretudo, da conscientização de que é preciso
que eles, notários, que são os principais cultores
da experiência notarial, que eles próprios transmitam essa experiência, que se detenham a observar e a teorizar sobre a experiência notarial.
Ou seja, escrever exatamente sobre a sua prática, a prática tabelioa, de preferência a cuidar
de assuntos de Direito substantivo. Aqui entra
o problema grave, que talvez não que convenha
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tratar numa entrevista, que é da orientação
nominalista que acabou tomando conta nos
últimos tempos. Não é fazer Direito Notarial
evidentemente estudar o que diz o artigo tal ou
inciso qual de uma determinada lei. Primeiro
que isso não é sequer ciência - a interpretação
do Direito posto - matéria que diz respeito ao
objeto particular, e do particular não se faz
ciência. Isso pode ser muito interessante e, é necessário, mas isso é só exercício de prudência e
não de ciência. O que nós precisamos é ir além
desse jurisprudencial. Devemos voltar a fazer a
Ciência Notarial, desenvolver o saber científico
porque esse é o saber universal.
CNB-CF - Como recebeu o convite para compor a Academia Notarial Brasileira e como
avalia esta iniciativa do Colégio Notarial?
Des. Ricardo Dip: Recebi esse convite com
dois sentimentos: o primeiro é emocionado,
comovido. O segundo, exatamente por isso sou
muito grato, porque integrar esta Academia é o
motivo de grande honra, mas também é uma
ocasião para que veja a grandeza daqueles que
me outorgam, algo tão imerecido de minha
parte. Sou franco em dizer isso, não estou falando isso por modéstia não. Acho que efetivamente dediquei-me pouco à atividade Notarial,
fiquei tanto tempo cuidando das questões dos
registros públicos e pouco escrevi sobre Direito
Notarial, e talvez só a minha pequenina contribuição com o livro Prudência Notarial é que
tenha aberto as portas para uma condecoração
de tão grande relevo como é de integrar esta
academia ao lado de pessoas de muito maior
autoridade e valor do que eu.
CNB-CF - O senhor acaba de ser eleito presidente da Seção de Direito Público do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Como recebeu o resultado desta eleição, e quais são os seus
planos e expectativas para o próximo biênio?
Des. Ricardo Dip: Foi uma atitude muito generosa dos meus colegas e amigos da Seção de
Direito Público essa de me eleger para presidirmos o biênio de 2016/2017. Tenho pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também
por esta Seção de Direito Público efetivamente
um amor entranhado. Gosto do que faço e até
acuso um pecadilho de vaidade que é o de integrar este Tribunal e esta Seção. A minha ideia é
tentar contribuir o mais possível para não só resolver o problema da quantidade de processos,
mas também de dar condições a que aprimoremos a qualidade de nossas decisões.
CNB-CF – O senhor também recebeu por parte do TJ-SP o Diploma Ramos de Azevedo.
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“Não é fazer Direito Notarial
evidentemente estudar o
que diz o artigo tal ou inciso
qual de uma determinada
lei. Primeiro que isso
não é sequer ciência - a
interpretação do Direito
posto - matéria que diz
respeito ao objeto particular,
e do particular não se faz
ciência. Isso pode ser muito
interessante e, é necessário,
mas isso é só exercício de
prudência e não de ciência”
Como foi ser indicado a esta condecoração?
Des. Ricardo Dip: O presidente José Renato
Nalini é muito meu amigo, talvez aí esteja à
explicação dessa comenda que eu recebo com
muita honra pessoal e com muita gratidão ao
presidente. Procurei nos últimos tempos contribuir para a retomada da consciência histórica no momento em que o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo se prepara para completar seus 150 anos de existência no ano de
2024. E dei ao presidente uma ideia que ele
logo encampou fazendo-me coordenador do
projeto de instituir uma agenda que se chamou
Agenda 150 anos do Tribunal Bandeirante.
Dentro dessa agenda havia e há ainda uma série
de iniciativas, entre elas a de homenagear vultos do Tribunal de Justiça, sobretudo, aqueles
que nos antecederam e que cumpriram grande
papel. As cerimônias de homenagem têm sido
emocionantes e dão a ocasião para que reflitamos sobre a importância histórica desse que é,
quantitativamente, o maior Tribunal do mundo.
CNB-CF – O senhor teve a experiência nesses
últimos dois anos de atuar em nível Nacional
na Corregedoria Nacional de Justiça. Gostaria
que fizesse um balanço de como avaliou a atividade extrajudicial no Brasil ao longo desses
dois anos. Quais são as principais dificuldades, seus maiores desafios e o que viu de pontos
positivos?
Des. Ricardo Dip: Comecemos pelos pontos
positivos: de modo geral, considero que os registros públicos e as notas, como os protestos
do Brasil, estão entre os melhores serviços prestados em toda parte, seja no plano puramente

nacional, ou seja, em confronto com outros
serviços públicos prestados no Brasil, seja em
comparação com os mesmos serviços de notas
e registros prestados em outros países. Os registros e as notas do Brasil são motivo de orgulho para nós. Como ponto positivo também
gostaria de destacar a atenção permanente que
a ministra Nancy Andrighi devota ao serviço
extrajudicial. Ela não inferioriza o serviço extrajudicial em relação ao serviço judicial. Tem
tratado os dois com a mesma atenção, o mesmo discreto cuidado e isto é muito importante.
Como ponto negativo, nós temos de enfrentar
as graves dificuldades econômicas e as diferenças entre os vários Estados, e me preocupa
muito a sustentabilidade econômica do Registro Civil. O Registro Civil das Pessoas Naturais
constituí uma instituição importantíssima para
o exercício dos direitos, até mesmo os direitos
fundamentais, e não pode ficar relegado a uma
situação como na que se encontra, de verdadeira penúria econômica. Esta asfixia econômica padecida pelo Registro Civil leva a que os
próprios registradores civis decaiam da estima
que tem de si mesmos. Eles próprios têm certa
baixa estima, não percebem frequentemente a
grande relevância de sua função, e não percebem porque estão de tal modo sufocados que
acabam não se dando conta da imensa valia
social que possuem. Este é um tema que todos
precisamos recuperar, não é só o Registro Civil
que deve recuperar-se sozinho. Penso que todos os registros públicos, os protestos, as notas,
devem fazer coro em defesa desses, chamemos
assim, primos menos favorecidos economicamente, tamanha a importância e vulto do Registro Civil para a vida civil do brasileiro.
CNB-CF – Foi criada uma Comissão no Senado Federal de combate a desburocratização
e um dos pontos que já trabalham envolve o
reconhecimento de firma. Como avalia estas
iniciativas e essa simbiose que sempre é feita
entre a atividade notarial registral e a questão
burocrática no Brasil?
Des. Ricardo Dip: É uma lástima e acontece
justamente pela falta de estudos acadêmicos de
incluir-se a disciplina de Direito Notarial e Direito Registral na vida acadêmica. Muita gente
desconhece a importância dessas instituições,
e ao ignorar essa importância, acaba concluindo mal em relação a determinadas medidas.
O reconhecimento de firma é uma garantia
importantíssima para a segurança jurídica. O
problema não está no reconhecimento como
tal, mas no modo como ele deve ser realizado.
Uma coisa é defender o reconhecimento de firma, outra é admitir o reconhecimento de firma
por semelhança.

Do Modo e Forma de
revogação do Testamento
Rodrigo Grobério Borba

P

or ser o testamento um ato mortis
causa, um negócio jurídico que exprime a última vontade do declarante,
ele é essencialmente revogável. Por esta razão
pode a qualquer tempo ser mudado pelo outorgante (CC, Art. 1.858).
Todavia, a revogação do testamento só
pode ocorrer pela outorga de outro testamento, ou seja, deve ocorrer do mesmo
modo e forma como pode ser feito. Logo,
não se pode revogar testamento por declaração verbal, por escrito particular e nem mesmo por escritura pública ou codicilo, porque
a lei prevê formas testamentárias para sua feitura, ordinárias (CC, art. 1.862) ou especiais
(CC, art. 1.886).
A propósito, cita-se doutrina de MAURO
ANTONINI (in Código Civil comentado:
doutrina e jurisprudência, 2ª Ed., 2008, Cesar
PELUSO et al, p. 2083):
“A revogação é ato solene: só é válida se efetuada por meio de testamento. O testamento revocatório pode ter por único objeto a revogação
do anterior, para que a sucessão do testador
passe a ser regida pelas regras da sucessão legítima. Não importa qual o tipo de testamento utilizado para a revogação. Não precisa ser
idêntico ao do testamento revogado. É possível,
assim, por exemplo, a revogação de testamento
público por um cerrado, ou particular”.

Na prática deve ser feito novo testamento
com cláusula de revogação (total ou parcial)
do testamento anterior. Neste sentido os arts.
1.969 e 1.970 do CC:
Art. 1.969. O testamento pode ser revogado
pelo mesmo modo e forma como pode ser feito.
Art. 1.970. A revogação do testamento pode ser
total ou parcial.
Parágrafo único. Se parcial, ou se o testamento
posterior não contiver cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste em tudo que não for
contrário ao posterior.
Extrai-se das normas acima transcritas que
a revogação do testamento pode ser expressa

“Se não houver cláusula
expressa que revogue o
testamento anterior, não
havendo incompatibilidade
entre as disposições, possível
a coexistência dos dois
testamentos, o anterior e o
posterior, constituindo um
só, posto que se completam”

ou tácita, total ou parcial. Expressa, quando
a nova disposição testamentária se refere expressamente à anterior, tornando-a sem efeito
no todo ou em parte. Tácita, quando o testador não se refere expressamente ao testamento
anterior, mas há manifestação de vontade de
maneira contrária ou diversa da disposição
pretérita, a exemplo da nomeação de outro legatário em lugar daquele indicado no primeiro testamento. Total, quando há manifestação
de vontade inteiramente diversa da constante
do testamento anterior. Parcial, se a modificação ocorrer apenas em parte de seu conteúdo.
Se não houver cláusula expressa que revogue o testamento anterior, não havendo incompatibilidade entre as disposições, possível
a coexistência dos dois testamentos, o anterior
e o posterior, constituindo um só, posto que
se completam.
Por fim, a exceção ao que fora exposto acima sobre a forma de revogação do testamento
está prevista no art. 1.972 do CC: “O testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou
for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-á como revogado”. Nestes casos, há
presunção da intenção do testador de revogar
o testamento. A doutrina denomina esse ato
de revogação presumida.
Rodrigo Grobério Borba é advogado
OAB/ES 11.017
rodrigo@agvadvocacia.adv.br
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Comitê Gestor do Sirc divulga
comunicado sobre o sistema Sisobi
Conclusão da
implantação nacional
do Sirc; desativação do
envio de informações
por meio do Sisobi;
modalidades de envio
de dados.

P

rezados(as) senhores(as),
O Sirc – Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, instituído
pelo Decreto nº 8.270, de 26 de junho de 2014,
está implantado em todo o território nacional,
atendendo à Resolução nº02, do Comitê Gestor do Sirc, de 08 de outubro de 2015.
Informações sobre a implantação:
1. Os dados constantes do Sirc, enviados individualmente pelos cartórios ou por meio das
centrais estaduais de informações de registros
civis, contabilizam cerca de 1.900.000 registros
inseridos na base, até o momento. Deste total,
55% são registros de nascimento, 28% são registros de casamento e 17% são registros de óbito.
2. As serventias de registro civil de pessoas naturais que enviam as informações de registro
civil por meio do Sirc terão acesso ao Sisobi
desativado.
3. As formas de envio das informações ao Sirc
permanecem as mesmas, a critério da serventia: a) Sirc Web Internet; b) Sirc Carga; c) Sirc
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Cartório; d) Central de Envio de Registro Civil.
4. As informações cadastrais de titulares e substitutos dos cartórios são obtidas pelo Sirc a partir
do sistema Justiça Aberta, gerido pelo CNJ. Por
essa razão, é importante manter suas informações atualizadas. Diariamente as informações
do Sirc e do Justiça Aberta são sincronizadas.
5. Um dos aprimoramentos do Sirc é a adoção
de instrumentos para avaliação da qualidade
dos dados dos registros, de modo a permitir
a contínua evolução dos serviços. Nesse sentido destacamos a importância da informação
coletada se aproximar o máximo possível da
realidade. A qualidade do processo de coleta
e envio das informações ao Sirc é de grande
importância, por exemplo, para decidir sobre
a manutenção ou cessação do pagamento de
benefício previdenciário, auxiliar na definição
de políticas públicas, servir de insumos para
estudos e pesquisas, dentre outros.
6. A responsabilidade pelo envio das informações é do titulas do cartório. No caso de
envio por Central ou rotina de carga é im-

portante acompanhar os relatórios de processamento para validar o cumprimento das
obrigações individuais. É obrigação de cada
cartório, individualmente, verificar se os registros enviados por meio de Central ou carga
foram efetivamente inseridos na base de dados. Caso os registros enviados não tenham
sido processados com sucesso, deve-se identificar o motivo da rejeição neste relatório,
corrigir e reenviar por uma das demais modalidades de envio.
7. As instruções para uso do Sirc estão detalhadas no site www.sirc.gov.br. Lá é possível
saber mais sobre acesso, documentação legal
e demais insumos para utilização do sistema, tais como tutoriais do sistema e guias
de orientação. Em caso de dúvida, ainda
poderá ser acionado o suporte pelo telefone
0800 081 5899, das 07h00 às 19h00 (horário de Brasília) ou diretamente no endereço
https://suporte.dataprev.gov.br/.
Atenciosamente,
Comitê Gestor do Sirc

Campanha no ES esclarece mães
sobre entrega de bebês para adoção
Objetivo é conscientizar mães
que não estão afetivamente
aptas para vivenciar a
maternidade de que o ato da
entrega voluntária dos bebês
para a adoção é uma atitude
legal e responsável

A

Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) inicia 2016 com
uma nova campanha: “Entrega voluntária: a
acolhida de mulheres que manifestam a intenção de entregar seus bebês para adoção”.
A ideia é conscientizar mães que não estão
afetivamente aptas para vivenciar a maternidade de que o ato da entrega voluntária dos
bebês para a adoção é uma atitude legal e responsável, que permite à criança receber todo
cuidado e amor de uma família.
Uma das motivações para a campanha é
que hoje ainda é alto o número de mulheres
que praticam o aborto ou abandonam filhos
logo após o nascimento. Pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
por exemplo, revela que mais de 8,7 milhões
de brasileiras com idade entre 18 e 49 anos já
fizeram ao menos um aborto na vida. Destes,
1,1 milhão de abortos foram provocados.
Já o abandono é um dos fatores que leva
crianças a viverem em instituições de aco-

lhimento. Só no Espírito Santo, existem 783
crianças e adolescentes acolhidos. Do total,
128 tem entre 0 e 3 anos de idade. Para a coordenadora das Varas da Infância e da Juventude
do estado, juíza Janete Pantaleão, se houver esclarecimento população e acolhimento dessas
mulheres que não estão preparadas para a maternidade, “será possível evitar aborto, abandono, maus-tratos, infanticídios, bem como
adoções irregulares”.

“Será possível evitar aborto,
abandono, maus-tratos,
infanticídios, bem como
adoções irregulares”
Janete Pantaleão,
juíza coordenadora das Varas da
Infância e da Juventude do Estado

Cartilhas

Para isso, a campanha vai desenvolver trabalho integrado com as redes de atenção e cuidado materno-infantil dos municípios e do
estado. De início, os profissionais que atuam
diretamente com essas mães serão capacitados
e receberão cartilhas com o conteúdo necessário sobre o assunto. Em seguida, as gestantes
que pensam na possibilidade de entregar seus
bebês para adoção poderão buscar orientações em Unidades de Saúde, Centros de Referência e Assistência Social (Cras), Centros
de Referência Especializados de Assistência
Social (Creas) e na Vara da Infância de seus
municípios. Também serão realizados seminários e palestras.
Vale ressaltar, contudo, que a colocação da
criança em uma família substituta por meio
da adoção só deve ser feita depois de esgotados todos os esforços para a manutenção
dos vínculos familiares e comunitários originários.
Fonte: TJ-ES
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês de dezembro de 2015
Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios
e demais documentos remetidos por Notários
e Registradores deste Estado, correspondentes
ao mês de NOVEMBRO/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$ 60.960,87
(sessenta mil, novecentos e sessenta reais e
oitenta e sete centavos) em aplicação CDB na
agência 076 do Banestes.
Vitória, 04 de janeiro de 2016.
MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente em exercício
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A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)		602.792,85
Saldo em caixa mês anterior		10.237,97
Portaria 012/2015 		2.754,39
RESGATE POUPANÇA BANESTES		150.000,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 		
765.785,21
		
B – PAGAMENTOS		
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil
623.733,86
2 – Repasse de Contribuição Sindical
24.604,04
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços
352,00
4 - Repasse ao Sinoreg-ES
12.055,86
4.1 - 2% referente depósito entre 19/11 a 30/11
136,32
5 – Repasse à AMAGES
12.047,86
5.1 – 2% referente depósito entre 19/11 a 30/11
136,32
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 012/2015
2.617,78
		
SALDO LÍQUIDO
(675.684,04)
90.101,17
C- FUNDO DE RESERVA
(CDB)
(60.279,29)
C.a – 10% referente depósito entre 19/11 a 30/11		(681,58)
SALDO		
29.140,30
Recebimentos entre 19/12 a 31/12		3.285,27
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881		
32.425,57

Cartosoft passa por atualizações
para atender novas demandas
Sistema disponibiliza novas versões para geração
de arquivos para a CRC Nacional com o SIRC-Sisobi

O

SINOREG-ES mantém uma fiel parceria com o Sindicato dos Oficiais
de Registro Civil de Minas Gerais RECIVIL, que desde 2011 disponibiliza gratuitamente através de contrato de cessão de
uso, o software Cartosoft, sistema desenvolvido pelo Recivil e adaptado para atender as
necessidades dos notários e registradores do
Estado do Espírito Santo.
Durante quase cinco anos de atuação no Espírito Santo, o sistema passou por atualizações
e novas versões foram disponibilizadas para
que os usuários possam manter o programa
com suas funcionalidades em dia.
Nos últimos meses, o SINOREG-ES juntamente com a empresa Procart (responsável
pelo desenvolvimento do Cartosoft) e por

autorização do RECIVIL, disponibilizaram
atualizações com correções, bem como a incorporação de outras funcionalidades no sentido de atender os novos regramentos.
Em janeiro, foram disponibilizadas versões
para a geração de arquivos para a CRC Nacional
com o SIRC-SISOBI – Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, como também para
o TRE-ES – Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. A versão 2.4.35 agrega também o Livro de Registro Diário de Receitas e Despesas.
Para manter os registradores civis capixabas
devidamente informados sobre as novas funcionalidades em confecção perante o departamento de engenharia da Procart, segue abaixo
o informativo das novas funcionalidades a serem incorporadas e o respectivo prazo:

Por Elaine Viana
1) Carga das comunicações em lotes para a
CRC - Nacional dos casamentos e óbitos.
Prazo: 80 horas (10 dias)
2) Configurar selo Digital na Certidão;
Prazo: 48 horas (6 dias)
3) Etiquetas(Reconhecimento firma e autenticação – imprimir em impressora térmica (sem ser impressora matricial);
Prazo: 64 horas (8 dias)
Pedimos a compreensão dos usuários se os
prazos para entrega das demandas sofrerem
alterações. Acaso ocorra qualquer eventualidade, favor entrar em contato com o suporte
técnico do Cartosoft no SINOREG-ES.
O Sindicato agradece ao RECIVIL pela
parceria e pela agilidade e praticidade proporcionada as serventias do Estado.
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