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EDITORIALEDITORIAL

Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente Sinoreg-ES

em-se propagado a necessidade da categoria abraçar no-
vas tecnologias, no sentido de melhor atender aos anseios da 

sociedade e dos entes públicos. Assim como gerir melhor o acervo sob a 
responsabilidade dos delegatários.

 
Contudo, apesar da vontade inovadora, os delegatários se veem com a 

premência de uma unificação das tecnologias a serem usadas e, em con-
sequência, da correta escolha desta tecnologia, para que ela signifique um 
salto para o futuro.

 
Apesar desta constatação, podemos afirmar com certeza que se encon-

tra ao alcance das mãos uma tecnologia já testada, de caráter oficial e que 
efetivamente, se utilizada de forma correta, agilizará o trâmite das comu-
nicações entre as serventias extrajudiciais.

 
Trata-se do Malote Digital.
 
Pergunto: poderia um tabelião de notas enviar por malote digital a es-

critura pública ao registrador de imóveis? E o registrador civil poderia 
enviar uma certidão atualizada ao registrador de imóveis para fins de 
averbação de divórcio? E as secretarias dos fóruns poderiam enviar ao 
registrador civil os mandados de averbação de divórcio?

 
A tecnologia, às vezes, está ao alcance das nossas mãos e não a abraça-

mos. Reflitemos como melhor gerir a serventia que nos foi delegada.
 

Saúde e paz.
 

Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente do Sinoreg-ES

Novas tecnologias ao alcance das mãos

T

“A tecnologia, às vezes, 
está ao alcance das 

nossas mãos e não a 
abraçamos”
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leita com 16.160 votos para atuar na 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, Raquel Ferreira Mageste 

Lessa está em seu primeiro mandato como 
deputada estadual. Já foi prefeita da cidade de 
São Gabriel da Palha por duas vezes, entre os 
anos de 2004 e 2008, além de ter sido subse-
cretária de Estado de Desenvolvimento Urba-
no e diretora do Instituto de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação do Estado do Espírito 
Santo (Idurb).

Hoje, Raquel também preside a Comissão 
de Justiça da Assembleia Legislativa, eleita por 
unanimidade. É a primeira vez que uma mu-
lher assume esta colocação.

RDNR - Quais os principais desafios de seu 
primeiro mandato na Assembleia Legislati-
va do ES?
Raquel Lessa - Não se trata de um desafio, a 
função do deputado é fazer cumprir com éti-
ca o mandato. A cada mandato se espera mais 
dos eleitos. As pessoas estão cada vez mais in-
teressadas nesse processo. Cheias de esperança. 
Querem mudanças rápidas. Mas para cobrar, as 
pessoas precisam conhecer melhor como fun-
ciona o Legislativo. Isso é muito importante. 
Nós não podemos transmitir uma esperança 
que está além do nosso poder. Como prefeita 
eu me relacionava com a Câmara, agora o meu 
relacionamento é com o Executivo. Quer dizer, 
nunca trabalhamos sozinhos. Minha função 
como deputada é legislar e fiscalizar. Não po-
demos, portanto, criar sonhos que não podem 
ser realizados. Temos que trabalhar de acordo 
com as leis vigentes: estaduais e federais. E as-
sim tentar construir projetos que ajudem a me-
lhorar a vida dos cidadãos. Até porque hoje nós 
somos muito mais cobrados, a população tem 
vários meios de comunicação para se manifes-
tar, chegar até nós. E isso é muito bom. O mais 
importante é saber usar bem todos os recursos 
disponíveis, revertendo-os para o bem do povo. 
E para isso é preciso muita determinação, res-
ponsabilidade e ética.
 
RDNR - Recentemente a Assembleia apro-
vou um projeto de reorganização dos cartó-

rios capixabas. Como avalia a importância 
deste projeto?
Raquel Lessa - Foi uma matéria bastante polê-
mica em que precisamos decidir entre o atendi-
mento aos clamores de alguns donos de cartó-
rios, que buscavam a manutenção da lei antiga, 
e o Projeto de Lei elaborado pelo Poder Judi-
ciário do Estado que argumentou a necessidade 
de atender a determinação do Conselho Nacio-
nal de Justiça. Pois bem, analisamos a matéria, 
verificamos que foi elaborada por uma equipe 
técnica competente, que inclusive foi submeti-
da à consulta pública. Votamos pela sua apro-
vação buscando cumprir em nosso Estado as 

determinações do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ). Trata-se de um projeto importante 
que, ao mesmo tempo em que garante maios 
celeridade no atendimento ao público, garante 
a segurança jurídica dos atos.

RDNR - Seu marido dirigia um cartório. 
Quais são as principais dificuldades que en-
frentam os cartorários capixabas?
Raquel Lessa - Na época do meu marido era 
diferente. Hoje, os custos para manter os ser-
viços são bem altos. Isso tem inviabilizado as 
atividades em vários distritos e até mesmo em 
pequenos municípios, influenciando no fe-

A Deputada Raquel Lessa é a primeira mulher a presidir 
Comissão de Justiça de Assembleia Legislativa

“Houve um grande avanço na prestação 
dos serviços cartorários à sociedade”
Raquel Lessa, deputada estadual do Espírito Santo e primeira mulher 
a presidir a Comissão de Justiça do Legislativo, fala sobre os avanços 
e as dificuldades dos serviços notariais e registrais no Estado

E
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chamento de muitas serventias, desativando 
até serviços em regiões tradicionais e trazen-
do muitos prejuízos à sociedade, que precisa 
se deslocar para outras regiões, fato que faz os 
cartórios perderem a função social, sobrecar-
regando as serventias mais bem localizadas.
 
RDNR - Como o Legislativo pode contribuir 
com o aperfeiçoamento da atividade nota-
rial e registral no Estado?
Raquel Lessa - Ajudando principalmente na 
regularização fundiária urbana. A maioria 
das cidades do País, e principalmente do Es-
pírito Santo, são constituídas de áreas urbanas 
consolidadas com toda infraestrutura, mas o 
cidadão não tem a escritura definitiva de seu 
imóvel ou da sua casa, o que não gera durante 
a compra e venda desses imóveis a outorga da 
escritura pública definitiva, prejudicando em 
muito a atividade notarial. 
 
RDNR - Qual a sua opinião sobre os servi-
ços atualmente prestados pelos cartórios do 
Espírito Santo?
Raquel Lessa - Com a criação do Sindicato 
dos Notários e Registradores do Estado do 
Espírito Santo (Sinoreg-ES) houve um grande 
avanço na prestação dos serviços cartorários 
à sociedade, principalmente no que tange à 
qualificação dos profissionais da atividade e 
a partir da informatização dos mesmos, po-
sicionando a atividade do Espírito Santo no 
mesmo nível das atividades prestadas pelos 
grandes centros do Brasil.

“Hoje, os custos para manter 
os serviços são bem altos. Isso 
tem inviabilizado as atividades 
em vários distritos e até mesmo 
em pequenos municípios, 
proporcionando o fechamento 
de muitas serventias, 
desativando até serviços em 
regiões tradicionais e trazendo 
muitos prejuízos à sociedade”

“A inovação da inclusão do CPF 
na certidão de nascimento é 
um avanço considerável na 
vida do cidadão”

“O Dia Estadual do Notário e 
Registrador e a instituição de 
uma Comenda são honrarias 
justas e merecidas em razão 
da relevância dos serviços que 
a categoria presta à população 
espírito-santense”

RDNR - Quais são os principais focos de sua 
atuação na Assembleia Legislativa do Esta-
do do Espírito Santo?
Raquel Lessa - Tenho como missão atuar com 
dignidade e legitimidade em prol do desen-
volvimento do Estado do Espírito Santo e do 
bem-estar da população. Para o cumprimento 
dessa missão, foco na minha atuação na As-
sembleia Legislativa a Educação, condição 
básica para o desenvolvimento de qualquer 
nação; a Agricultura, onde lutamos para dar 
uma vida mais digna aos produtores rurais, 
entendendo que eles são essenciais para a eco-
nomia do País, levando os alimentos necessá-
rios à mesa de todos os cidadãos; e o Combate 
à Violência Contra a Mulher, pois tenho uma 
grande preocupação com o alto índice neste 
caso no Espírito Santo, em que somos o pri-
meiro do ranking no Brasil. Diante desse qua-
dro, tenho buscado planejar ações que pos-
sam contribuir para a redução desses índices, 
construindo caminhos que contribuam para a 
independência econômica da mulher vítima 
de violência doméstica. É o caso do Projeto de 
Lei número 196, que propõe uma maior divul-
gação da Lei Maria da Penha, com a finalidade 
de levar ao conhecimento de todas as mulhe-
res o seu direito à proteção. E os Projetos de 
Lei número 327 e 199, que reservam 5% de 
vagas de trabalho nas empresas privadas que 
recebem incentivos fiscais e de empresas pres-
tadoras de serviços do Estado do Espírito San-
to a mulheres vítimas de violência doméstica, 
pois acredito que a mulher se submete a viver 
sob ameaças apenas por depender economica-
mente de seu agressor para o seu sustento e de 
sua família. Enfim, acredito na independência 
econômica da mulher para garantir a sua dig-
nidade física, moral e psicológica.

RDNR - Hoje os cartórios já emitem o CPF 
no registro de nascimento. Como vê a possi-
bilidade de ampliação das competências dos 
serviços notariais e registrais?
Raquel Lessa - A inovação da inclusão do 
CPF na certidão de nascimento é um avanço 
considerável na vida do cidadão. A atividade 
notarial e registral tem contribuído muito 
na vida do cidadão com a descentralização 
dos divórcios, das separações conjugais e dos 
inventários. Ao sair do domínio da judiciali-
zação para serem emprestados aos cartórios 
extrajudiciais, a atividade ficou mais próxima 
do cidadão. 
 
RDNR - Está em tramitação na Assembleia 
um projeto que cria o dia estadual do no-
tário e registrador e também o que institui 
uma comenda para a categoria. Como avalia 
a importância deste projeto?
Raquel Lessa - Toda e qualquer ação que 
incentiva o cidadão ao orgulho da sua pro-
fissão estimula as suas emoções e o faz mais 
feliz no cumprimento de sua missão. Assim, 
enxergamos qualquer homenagem prestada 
por nosso Parlamento às diversas categorias 
que são agraciadas com tais honrarias como 
uma ação positiva. O Dia Estadual do Notário 
e Registrador e a instituição de uma Comenda 
são honrarias justas e merecidas em razão da 
relevância dos serviços que a categoria presta 
à população espírito-santense. 
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Corregedora Nacional de Justiça, Mi-
nistra Nancy Andrighi, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais,

Considerando o previsto no art. 227, § 6º, da 
Constituição Federal, e no art. 1.609 do Có-
digo Civil;

Considerando as disposições do Provimento 
nº 13/2010 da Corregedoria Nacional de Jus-
tiça, bem como a Resolução nº 175/2013 deste 
Conselho;

Considerando o acórdão proferido pelo Su-
premo Tribunal Federal, em 05.05.2011, no 
julgamento conjunto da ADPF nº 132/RJ e 
da ADI nº 4277/DF, em que foi reconhecida 
a união contínua, pública e duradoura entre 
pessoas do mesmo sexo como família, com 
eficácia erga omnes e efeito vinculante para 
toda a Administração Pública e os demais ór-
gãos do Poder Judiciário;

Considerando o acórdão proferido pela 
Quarta Turma do Superior Tribunal de Jus-
tiça, em 25/10/2011, no julgamento do REsp 
1.183.378/RS, que garantiu às pessoas do mes-
mo sexo o direito ao casamento civil;

Considerando a Resolução nº 2.121/2015, do 
Conselho Federal de Medicina, que estabelece 
as normas éticas para o uso de técnicas de re-
produção assistida, tornando-a o dispositivo 
deontológico a ser seguido por todos os mé-
dicos brasileiros;

Considerando a necessidade de uniformiza-
ção em todo território nacional do registro de 
nascimento e da emissão da respectiva certi-
dão para os filhos concebidos por técnica de 
reprodução assistida, de casais heteroafetivos 
e homoafetivos.

Resolve:
Art. 1º O assento de nascimento dos filhos 
concebidos por técnicas de reprodução as-
sistida, será inscrito no livro “A”, indepen-

dentemente de prévia autorização judicial e 
observada a legislação em vigor, no que for 
pertinente, mediante o comparecimento de 
ambos os pais, seja o casal heteroafetivo ou 
homoafetivo, munidos da documentação exi-
gida por este provimento.

§ 1º Se os pais forem casados ou conviverem 
em união estável, poderá somente um deles 
comparecer no ato de registro, desde que apre-
sentado o termo referido no art. 2º, § 1º, inciso 
III deste Provimento.

§ 2º Nas hipóteses de filhos de casais homoafe-
tivos, o assento de nascimento deverá ser ade-
quado para que constem os nomes dos ascen-
dentes, sem haver qualquer distinção quanto à 
ascendência paterna ou materna.

Art. 2º É indispensável, para fins de registro e 
da emissão da certidão de nascimento, a apre-
sentação dos seguintes documentos:
I declaração de nascido vivo - DNV;
II declaração, com firma reconhecida, do 

diretor técnico da clínica, centro ou ser-
viço de reprodução humana em que foi 
realizada a reprodução assistida, indican-
do a técnica adotada, o nome do doador 
ou da doadora, com registro de seus da-
dos clínicos de caráter geral e caracterís-
ticas fenotípicas, assim como o nome dos 
seus beneficiários;

III certidão de casamento, certidão de con-
versão de união estável em casamento, 
escritura pública de união estável ou sen-
tença em que foi reconhecida a união es-
tável do casal.

§ 1º Nas hipóteses de doação voluntária de 
gametas ou de gestação por substituição, de-
verão ser também apresentados:
I termo de consentimento prévio, por ins-

trumento público, do doador ou doado-
ra, autorizando, expressamente, que o 
registro de nascimento da criança a ser 
concebida se dê em nome de outrem;

II termo de aprovação prévia, por instru-

mento público, do cônjuge ou de quem 
convive em união estável com o doador 
ou doadora, autorizando, expressamente, 
a realização do procedimento de repro-
dução assistida.

III termo de consentimento, por instru-
mento público, do cônjuge ou do com-
panheiro da beneficiária ou receptora da 
reprodução assistida, autorizando expres-
samente a realização do procedimento.

§ 2º Na hipótese de gestação por substituição, 
não constará no registro o nome da parturiente, 
informado na declaração de nascido vivo -DNV.

§ 3º Nas hipóteses de reprodução assistida 
post-mortem, além dos documentos elen-
cados acima, conforme o caso, deverá ser 
apresentado termo de autorização prévia es-
pecífica do falecido ou falecida para o uso do 
material biológico preservado, lavrado por 
instrumento público.

§ 4º O conhecimento da ascendência biológica 
não importará no reconhecimento de vínculo 
de parentesco e dos respectivos efeitos jurídi-
cos entre o doador ou a doadora e o ser gerado 
por meio da reprodução assistida.

Art. 3º É vedada aos Oficiais Registradores a 
recusa ao registro de nascimento e emissão da 
respectiva certidão para os filhos concebidos 
por técnicas de reprodução assistida, nos ter-
mos deste Provimento.
§ 1º A recusa prevista no caput deverá ser co-
municada ao respectivo juiz corregedor para 
as providências disciplinares cabíveis.
§ 2º Todos os documentos referidos no art. 2º 
deste Provimento deverão permanecer arqui-
vados em livro próprio do Cartório de Regis-
tro Civil.

Art. 4º Este Provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 14 de março de 2016.
Ministra NANCY ANDRIGHI

Corregedora Nacional de Justiça

Corregedoria Nacional 
regulamenta o registro de criança 
gerada por reprodução assistida
Provimento CNJ nº 52/2016 – Dispõe sobre o registro de nascimento e 
emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por reprodução assistida

A
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regime da comunhão universal, que 
deverá ser instituído por pacto ante-
nupcial, era também conhecido como 

regime legal na constância do antigo Código, 
até o advento da lei 6.515/77, Lei do Divórcio, 
que alterou a redação do art. 258 do Código de 
1916, instituindo, como já visto, o regime da 
comunhão parcial ou comunhão dos aquestos 
como o regime legal.

Tal mudança fora motivada pelos constan-
tes prejuízos patrimoniais sofridos pelos nu-
bentes, principalmente pela mulher, cujo acer-
vo de bens era incorporado e mantido sobre o 
domínio e administração do cônjuge varão.

Neste regime comunicar-se-ão todos os 
bens futuros e presentes dos nubentes, assim 
como suas dívidas anteriores e posteriores, 
excluídos, no entanto, aqueles constante do 
artigo 1.668 do diploma civil. Forma-se então 
uma massa una de bens, sendo que não im-
porta a natureza, móveis, imóveis, direitos e 
ações, estarão incluídos como bens comuns 
do casal, mesmo que adquirido por apenas 
um deles e, consequentemente, quando da 
dissolução, caberá a cada um dos consortes a 
metade ideal de todo acervo.

Os bens excluídos da comunhão, também 

denominados incomunicáveis, caracterizam-
se por sua natureza personalíssima, dispõe o 
mencionado artigo 1.668 do diploma civil.
Art. 1.668. São excluídos da comunhão:
I os bens doados ou herdados com a cláusu-

la de incomunicabilidade e os sub-rogados 
em seu lugar;

II os bens gravados de fideicomisso e o di-
reito do herdeiro fideicomissário, antes de 
realizada a condição suspensiva;

III as dívidas anteriores ao casamento, salvo se 
provierem de despesas com seus aprestos, 
ou reverterem em proveito comum;

IV as doações antenupciais feitas por um dos 
cônjuges ao outro com a cláusula de inco-
municabilidade;

V Os bens referidos nos incisos V a VII do 
art. 1.659.

A incomunicabilidade de que trata o inciso 
I, deve ser expressa pelo donatário ou testa-
dor, tornando o bem propriedade exclusiva 
do cônjuge beneficiado. Da mesma forma, se-
gundo entendimento de Washington de Bar-
ros Monteiro serão incomunicáveis os sub-ro-
gados em seu lugar, o que significa dizer que, 
recebida uma casa por doação com cláusula 
de incomunicabilidade e, posteriormente, este 

imóvel venha a ser desapropriado pelo Poder 
Público, a indenização dela proveniente não 
agregará ao patrimônio comum do casal. 

Embora não conste no corpo da lei, serão 
considerados para efeito deste inciso, os bens 
doados com cláusula de reversão, assim como 
dispõe o artigo 5471 do Código Civil, os bens 
doados com esta cláusula voltarão ao acervo 
patrimonial do doador em caso de morte do 
donatário. Nesta regra, inclui-se também os 
bens doados, herdados ou legados com cláu-
sula de inalienabilidade, isto porque a inalie-
nabilidade inclui a incomunicabilidade2, visto 
que não é possível conceber comunicação sem 
alienação, o que não ocorrerá caso seja consta-
tada a vontade do doador em sentido contrário.

Também não se comunicarão os bens gra-
vados de fideicomisso e do herdeiro fidei-
comissário, antes de realizada a condição 
suspensiva, haja vista que a comunicação im-
portaria na impossibilidade de transmissão da 
fidúcia ao fideicomissário, seja por sua morte, 
condição ou pelo decurso do tempo. 

Quanto ao direito do fideicomissário, ensi-
na Carlos Roberto Gonçalves:

O fideicomissário, por sua vez, possui um 
direito eventual. A aquisição do domínio de-

Estudo sobre os regimes 
patrimoniais de bens

Parte 2/6 “Regime da Comunhão Universal”
Bruno Bittencourt Bittencourt

O
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pende da morte do fiduciário, do decurso do 
tempo fixado pelo testador ou do implemente 
da condição resolutiva por ele imposta. O seu 
direito também não se comunica, por razões de 
segurança, nas relações sociais. Se falecer antes 
do fiduciário, caduca o fideicomisso, consoli-
dando-se a propriedade em mãos deste último.

Este dispositivo possui pouca aplicabilida-
de, tendo em vista a raridade na utilização do 
instituto. O legislador, no Código de 2002, su-
primiu ainda mais sua abrangência, somente 
podendo ser utilizado no caso do artigo 1.952, 
ou seja, em favor dos não concebidos ao tem-
po da morte do testador.

Ainda, encontram-se incluídas no rol dos 
bens incomunicáveis, as dívidas anteriores 
ao casamento, somente o devedor responderá 
por seu adimplemento com seus bens particu-
lares ou com os que trouxe à comunhão. En-
tretanto, há exceções, nos casos da dívida ter 
sido adquirida em proveito comum do casal 
(p. ex., apartamento para moradia dos noivos) 
ou para os aprestos do casamento (enxoval, 
móveis, festa e etc.). Só com a dissolução do 
casamento, a meação do devedor responde pe-
los seus débitos contraídos antes das núpcias.

Também não se comunicam as doações 

antenupciais com cláusula de incomunica-
bilidade por um dos cônjuges ao outro. Esta 
regra, segundo Carlos Roberto Gonçalves, é 
desnecessária, levando-se em consideração 
que esta hipótese encontra respaldo no inciso 
I do artigo em estudo. Ademais, não poderá 
este inciso ser utilizado como meio de fraudar 
a execução (artigo 5933 do Código de Proces-
so Civil), tampouco configurar fraude contra 
credores (artigo 1584 do Código Civil).

Ressalta-se que não é permitida doação en-
tre os cônjuges na constância do casamento, 
uma vez que o acervo patrimonial é comum.

Por sua vez, o inciso VII, dispõe sobre os bens 
elencados nos inciso V ao VII do artigo 1.659, 
já estudado na comunhão parcial de bens.

Por fim, apesar de omitir o legislador, esta-
rão excluídos da meação os bens particulares, 
bem como aqueles utilizados para o exercício 
da profissão.

Ainda, segundo o teor do artigo 1.669, não 
se comunicam frutos dos bens incomunicá-
veis, se percebidos durante o casamento: “A 
incomunicabilidade dos bens enumerados no 
artigo antecedente não se estende aos frutos, 
quando se percebam ou vençam durante o ca-
samento.”

O Código estatui no artigo 1.6715 que ex-
tinta a comunhão, extinguir-se-á a responsa-
bilidade de cada um dos cônjuges para com os 
credores do outro. Nestes termos, conforme 
teor do artigo 1.571, a sociedade conjugal ter-
mina, in verbis:
I pela morte de um dos cônjuges;
II pela nulidade ou anulação do casamento;
III pela separação judicial;
IV pelo divórcio.

§ 1º O casamento válido só se dissolve pela 
morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, 
aplicando-se a presunção estabelecida neste 
Código quanto ao ausente.

Vale ressaltar que a separação judicial e de 
fato não estão inclusas no rol do referido arti-
go, entendendo-se, no entanto, que esta, por 
si só, será suficiente para desvincular os côn-
juges das obrigações maritais assim como do 
regime de bens.

Por fim dissolve-se a comunhão a partir da 
data da sentença de separação judicial ou do di-
vórcio direto; os bens serão repartidos em duas 
partes iguais, uma para cada consorte, não ha-
vendo nenhuma sanção de perda de bens para 
o culpado e restabelecendo-se a comunhão se 
porventura o casal se reconciliar.

“Ressalta-se que não é 
permitida doação entre os 

cônjuges na constância 
do casamento, uma vez 

que o acervo patrimonial é 
comum”

1Art. 547. O doador pode estipular que os bens doados 
voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao donatário.
2Súmula 49 STF – A cláusula de inalienabilidade inclui a 
incomunicabilidade dos bens.
3Art. 593. Considera-se em fraude de execução a aliena-
ção ou oneração de bens:
I – quando sobre eles pender ação fundada em direito real;
II – quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria con-
tra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;
III – nos demais casos expressos em lei.
4Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens 
ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insol-
vente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o 
ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografá-
rios, como lesivos dos seus direitos.
5Art. 1.671. Extinta a comunhão, e efetuada a divisão do 
ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada 
um dos cônjuges para com os credores do outro.
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dor de Imóveis da comarca de São José do Rio 
Preto, da qual destacamos o seguinte:
///////
O M.M. Juiz Corregedor Permanente do Pri-
meiro Cartório de Registro de Imóveis julgou 
improcedente a dúvida, determinando registro 
do mandado de registro de arrecadação de bem 
imóvel feita em procedimento falimentar, sob 
argumento de que a relação do artigo 167 da 
Lei de Registros Públicos exemplificativa e que 
interessa a publicidade do ato.
///////
Mas, dada a relevância do ato praticado na esfera 
jurisdicional, que limita a disponibilidade do bem 
imóvel arrecadado, convém ao sistema registrário, 
admiti-lo mediante ato averbatório. O registro 
visa, dentre outras finalidades, assegurar a valida-
de e a normalidade dos negócios jurídicos, sendo 
de cautela dar publicidade do ato constritivo e dar 
a este garantia registral da apreensão (art. 167, II, 
n.º 12, Lei n.º 6.015/73).
///////
De importância também observar e respeitar 
o já decidido pelo Judiciário em duas opor-
tunidades, como se vê disponibilizado no 
site http://www.kollemata.com.br/kollemata/
integra.php?id=6232, sendo (i) uma da 1ª. 
Vara dos Registros Públicos de São Paulo, 
lançada em 16 de abril de 1982, nos autos de 
número 261/82, decorrente de procedimento 
de dúvida suscitada pelo 18º. Registrador de 
Imóveis da Capital; e (ii) a outra originária do 
Conselho Superior da Magistratura do Esta-
do de São Paulo, lançada em 13 de junho de 
1983, nos autos de Apelação Cível 1956-0, 
decorrente de procedimento de dúvida susci-
tada pelo 18º. Oficial de Registro de Imóveis 
de São Paulo, que mostram entendimentos a 
impedir o acesso de concessões de lavra no 
Registro de Imóveis, (i) por falta de previsão 
legal na Lei dos Registros Públicos, por não 
ver o art. 167, da Lei dos Registros Públicos 
a contemplar, em momento algum, de forma 
específica, o regular ingresso desse tipo de ins-
trumento no sistema registral, e também (ii) 
por ver que tais concessões têm seus registros 
dirigidos para livro próprio do Departamento 
Nacional de Proteção Mineral, citando como 
base para esse entendimento o art. 59, § 1º., do 
Regulamento do Código de Mineração, e não 
para o Registro de Imóveis, com observação 
final (iii) de que esse tipo de contrato também 
pode receber a devida publicidade por meio 

do Registro de Títulos e Documentos, caso o 
interessado venha a assim desejar.
Destaque da decisão da 1ª. Vara dos Registros 
Públicos:
//////////
“O Regulamento ao Código de Mineração é 
expresso ao dispor que “Os atos de alienação 
ou oneração (da concessão) só terão validade 
depois de averbado à margem da transcrição 
do respectivo título de concessão, no Livro de 
‘Registro dos Decretos de Lavra” (art. 59, § 1º).

Concessão de lavra – averbação
Questão esclarece dúvida acerca da averbação de concessão de lavra

esta edição do Boletim Eletrônico es-
clarecemos dúvida acerca da averba-
ção de concessão de lavra. Veja nosso 

posicionamento sobre o assunto:

Pergunta: A concessão de lavra pode ser aver-
bada na matrícula imobiliária? Se possível, 
qual o título hábil para a prática do ato?

Resposta: Em que pese entendimentos contrá-
rios, parece-nos que a melhor orientação para o 
caso seria pelo deferimento do regular ingresso 
de instrumento de concessão de lavra na ma-
trícula do imóvel, através de ato de averbação, 
com proveito, aí, do disposto no art. 246, da Lei 
6.015/73, c.c. o em trato no art. 167, inc. II, item 
5 (parte final), cujas bases, nas expressões que, 
respectivamente, estão a indicar “outras ocor-
rências” e “outras circunstâncias” apresentam-
se com o necessário suporte para admitir aver-
bações no sistema registral, as quais, a nosso 
ver, nos dão a devida abertura para que não se 
entenda como engessados para tais atos o que 
mais temos no citado inc. II, dando-se, assim, 
por justificada a defesa do regular ingresso no 
sistema registral de instrumento de concessão 
de lavra, através de averbação a ser feita na ma-
trícula do imóvel a que estará ele a se reportar. 
Para uma análise mais célere do aqui exposto, 
faço seguir texto da citada base legal, a saber:
Lei 6.015/73     
Art. 246 - Além dos casos expressamente indi-
cados no item II do artigo 167, serão averbados 
na matrícula as subrogações e outras ocorrên-
cias que, por qualquer modo, alterem o registro.
///////
Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da ma-
trícula, serão feitos. 
I - .....
II - a averbação:
///////
5) - da alteração do nome por casamento ou por 
desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias 
que, de qualquer modo, tenham influência no 
registro ou nas pessoas nele interessadas;
Na direção da flexibilidade que temos para 
uma melhor aplicação da referida base le-
gal, temos decisões do Conselho Superior da 
Magistratura do Estado de São Paulo, citan-
do aqui uma delas, lançada em data de 28 de 
maio de 1990, nos autos de Apelação Cível de 
número 11.150-0/0, decorrente de procedi-
mento de dúvida, suscitada pelo 1º. Registra-

N
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//////////
Destaques da decisão do Conselho Superior 
da Magistratura do Estado de São Paulo:
/////////
Para finalizar, lembre-se que o elenco do art. 
167, I, da Lei 6.015/73 é taxativo, não permi-
tindo interpretação extensiva ou analógica.

Assim sendo, afastada a caracterização como 
arrendamento rural, o presente contrato de-
veria ser registrado no “Livro de Registros dos 
Decretos de Lavra” (art. 59, § 1°, do Código de 
Mineração - Dec. Lei n° 277/67) e não no Car-
tório de Registro de Imóveis.

4. Por derradeiro, cumpre destacar que even-
tual publicidade ao arrendamento ou a qual-
quer outro tipo de contrato poderá ser obtida 
com o registro no Cartório de Títulos e Docu-
mentos.

//////////
Não obstante o entendimento das referidas de-
cisões, podemos aproveitar da última delas, ou 
seja, da vista nos autos de Ap. Cível 1956-0, en-
tendimento esposado pelo então 1º. vice-Presi-
dente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, Dr. Humberto de Andrade Junqueira, 
que, mesmo sendo voto vencido, defende a re-
gular admissão desse tipo de instrumento na 
matrícula do imóvel, com   respeitados argu-
mentos, que são também por nós aproveitados 
para a defesa de que devem as concessões de 
lavras serem regularmente averbadas nas ma-
trículas dos imóveis a que estarão a se reportar, 
fazendo seguir parte desse r. voto, para melhor 
análise do aqui em trato, a saber:   
//////
Certo, ainda, que esse contrato de exploração 

de jazida do subsolo tem indiscutível influência 
no registro do imóvel e mais ainda na pessoa 
do seu proprietário, pelo que é de aplicar a nor-
ma do número 5 do inciso II do citado art. 167, 
segundo o qual serão averbadas “quaisquer 
circunstâncias que, de qualquer modo, tenham 
influência no registro ou nas pessoas nele inte-
ressadas”.
É evidente que, se alguém se interessa pela 
aquisição de um imóvel e, pela certidão extraí-
da do Registro de Imóveis, não consta o registro, 
ou averbação de qualquer contrato de explora-
ção de lavra nas terras, terá uma enorme sur-
presa se, adquirido o imóvel, verificar que em 
determinada parte dele há uma exploração de 
jazida a ocasionar, como geralmente acontece, 
um grande transtorno na vida de uma proprie-
dade rural.
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Além do mais, o contrato de arrendamento, 
que outro não é senão o de locação, contém, no 
caso dos autos, cláusula que prevê sua vigên-
cia em caso de alienação da coisa locada (13ª), 
cláusula esta que, por si só, justificaria o regis-
tro, não somente porque contemplada expres-
samente no inciso 3 do número I, do art. 167, 
como também porque constitui circunstância 
relevante e de grande repercussão no registro e 
nas pessoas nele interessadas.

Ora, se o Registro de Imóveis deve funcionar 
como “repositório de informações e centro para 
onde convergem todos os elementos referentes 
à propriedade imobiliária”, como ensina Silvio 
Rodrigues (Direito Civil, vol. 5/395), devendo 
ser “espelho e indicador dos contratos que se 
passam com relação à propriedade imobiliária, 
e nesta função está na dependência dos contra-
tos celebrados; seu mister é trazê-los à publici-
dade, facilitar o meio de conhecê-los de pronto”, 
no ensinamento de Lacerda de Almeida, citado 
pelo prof. Walter Ceneviva (obra citada, pág. 
339), por sem dúvida de que um contrato como 
o de exploração de lavra, com construção de 
edifícios, estrada e com cláusula de vigência na 
hipótese de alienação da coisa locada, não pode 
deixar de ser levado ao registro imobiliário, pois 
caso contrário, este já não será o espelho e indi-
cador dos contratos que se passam com relação 
à propriedade imobiliária.

E, como já se observou, grande surpresa te-
ria quem adquirisse uma propriedade gravada 
com esse contrato de lavra e, no entanto, das 
certidões atualizadas da Matrícula, dos Re-
gistros e das Averbações da propriedade nada 
constasse a respeito.

A arrendatária construirá uma estrada e uma 
linha de transmissão de energia elétrica até o lo-
cal da jazida (cláusula 11, § 1°), uma verdadei-
ra servidão de passagem pelo prazo do contrato, 
a onerar o imóvel, mesmo na hipótese de venda 
deste a terceiro (cláusula 13ª), pelo que incon-
cebível como deixar o contrato de ser registrado.

Serpa Lopes, discorrendo sobre a publicidade 
resultante dos registros públicos, ensinou que 
“esta é de uma utilidade jurídico-social inde-
negável. A sua função no Direito consiste em 
tornar conhecidas certas situações jurídicas, 
precipuamente quando se refletem nos interes-
ses de terceiros. Por outro lado, a sua finalidade 
caracteriza-se por essa dupla face: ao mesmo 
tempo que realiza uma defesa, serve de elemen-
to de garantia. Relações jurídicas que exigem 
ser respeitadas por terceiros, sendo imperiosa 
a necessidade da criação de um órgão, de um 
sistema capaz de possibilitar esse conhecimento 
erga omnes” (Tratado dos Registros Públicos, 
vol. I/7, 2ª ed.).

Ora, um contrato de exploração de jazida 
onera uma propriedade imobiliária por anos 
e anos, de modo que os adquirentes dessa pro-

priedade, ainda que por via de sucessão here-
ditária, ficarão vinculados ao cumprimento do 
contrato;sem o registro imobiliário, terceiros 
poderão ser prejudicados com a existência ocul-
ta desse contrato.

E, de mais a mais, qual o prejuízo que pode 
resultar do registro? Qual o inconveniente de 
tal contrato ficar constando do registro imobi-
liário?

Se ambas as partes expressamente concorda-
ram em que o registro fosse feito (cláusula 14ª) 
e se a própria lei assim o determina, o indeferi-
mento do pedido somente encontra explicação 
no exagerado amor a uma interpretação quase 
farisaica do texto legal, sem qualquer benefício 
para as partes e para a sociedade em geral.

O grande mestre Erich Danz ensinou que 
“esse culto do formalismo é uma averbação e 
nasce de uma falsa noção de Direito. A vida não 
está ao serviço dos conceitos, mas sim estes ao 
serviço da vida. É preciso atender, não ao que 
ordena a lógica, mas sim ao que exija a vida, a 
sociedade, o sentimento jurídico, tanto quando 
seja necessária segundo a lógica, como quando 
seja logicamente impossível” (A Interpretação 
dos Negócios Jurídicos, ed. Saraiva 1941, pág. 
127). É o mestre ensinou, ainda, que essa orien-
tação fascinadora da dialética jurídica tem sido 
fatal para a prática do Direito, pois nos afasta 
das verdadeiras fontes, “as únicas em que deve-
mos ir procurar os fundamentos primários das 
normas jurídicas e a chave para a compreensão 
do Direito em geral” (obra citada, pág. 128).

Aliás, o próprio Cristo nos chamou a atenção 
para isso, ao afirmar que o sábado foi feito para 
o homem e não o homem para o sábado.
//////
Aliando a esse pensamento, temos vigendo 
hoje no sistema registral a Lei 13.097/2015, 
que, em seus artigos 54, 55 e 58, estão a cuidar 
do princípio da concentração registraria, que 
se apresenta de interesse para o caso aqui em 
tela, cuja base também deve ser aproveitada 
para a defesa da regularidade da averbação na 
matrícula do imóvel que venha a se envolver 
com instrumento de concessão de lavra, como 
aqui em estudos. Segue abaixo, para um exa-
me mais célere do caso, texto dos referidos 
artigos, a saber:
Lei 13.097/2015
Dos Registros na Matrícula do Imóvel
Art. 54 -  Os negócios jurídicos que tenham por 
fim constituir, transferir ou modificar direitos 
reais sobre imóveis são eficazes em relação a 
atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que 
não tenham sido registradas ou averbadas na 
matrícula do imóvel as seguintes informações:        
I - registro de citação de ações reais ou pessoais 
reipersecutórias;
II - averbação, por solicitação do interessado, de 
constrição judicial, do ajuizamento de ação de 

execução ou de fase de cumprimento de senten-
ça, procedendo-se nos termos previstos do art. 
615-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
- Código de Processo Civil;
III - averbação de restrição administrativa ou 
convencional ao gozo de direitos registrados, 
de indisponibilidade ou de outros ônus quando 
previstos em lei; e
IV - averbação, mediante decisão judicial, da 
existência de outro tipo de ação cujos resultados 
ou responsabilidade patrimonial possam redu-
zir seu proprietário à insolvência, nos termos 
do inciso II do art. 593 da Lei no 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Parágrafo único.  Não poderão ser opostas si-
tuações jurídicas não constantes da matrícula 
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no Registro de Imóveis, inclusive para fins de 
evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou 
receber em garantia direitos reais sobre o imó-
vel, ressalvados o disposto nos arts. 129 e 130 da 
Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e as hi-
póteses de aquisição e extinção da propriedade 
que independam de registro de título de imóvel.
Art. 55.  A alienação ou oneração de unidades 
autônomas integrantes de incorporação imo-
biliária, parcelamento do solo ou condomínio 
edilício, devidamente registrada, não poderá 
ser objeto de evicção ou de decretação de ine-
ficácia, mas eventuais credores do alienante fi-
cam sub-rogados no preço ou no eventual crédi-
to imobiliário, sem prejuízo das perdas e danos 
imputáveis ao incorporador ou empreendedor, 

decorrentes de seu dolo ou culpa, bem como da 
aplicação das disposições constantes da Lei no 
8.078, de 11 de setembro de 1990.
//////
/
Art. 58.  O disposto nesta Lei não se aplica a 
imóveis que façam parte do patrimônio da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas fundações e autarquias.       
Podemos, ainda, para o mesmo fim ditado 
pelo parágrafo anterior, também aproveitar da 
redação que temos no parágrafo único, do  art. 
12, incisos I e II, do Decreto-lei 277/67 - Có-
digo de Mineração -, e também ao que temos 
no parágrafo único, do art. 90, incisos I e II, do 
Regulamento do citado Código de Mineração, 

aprovado pelo Decreto de número 62.934/68, 
sem pretender aqui avançar em comentários 
quanto a não mais aplicação de tais dispositi-
vos legais, à vista do que temos hoje de forma 
especial a cuidar dos Registros Públicos - Lei 
6.015/73 -, vendo assim tais bases como ele-
mentos de subsídio a acrescer ao que pensa-
mos sobre o ora em análise. Para melhor en-
tendimento do aqui em trato, fazemos seguir 
abaixo texto das referidas bases, a saber:
Decreto-lei  277/67 , de 28 de fevereiro de 
1967 – Código de Mineração
Art. 12 - O direito de participação de que trata o 
artigo anterior não poderá ser objeto de transfe-
rência ou caução separadamente do imóvel a que 
corresponder, mas o proprietário deste poderá: 
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Fonte: Base de dados do IRIB Responde

Resposta:
Prezada Associada
Inicialmente há de se estabelecer uma distinção: 
JAZIDAS são recursos minerais ainda não ex-
plorados e que existem, em melhor ou menor 
qualidade ou quantidade, em qualquer imóvel, 
urbano ou rural. Não parece relevante ao di-
reito de propriedade saber que existem jazida 
de tal ou qual mineral sob o solo, porque todos 
imóveis tem jazidas (mais ou menos valiosas). 
MINAS são jazidas em exploração ou com di-
reito de lavra concedido ou autorizado. Estas, 
as minas, são relevantes para o direito de pro-
priedade.

O direito de exploração da jazida, ou seja, 
a MINA, o direito de lavra, pode e deve ser 
averbado na matrícula do imóvel, com base no 
Princípio da Concentração e de todos os dis-
positivos legais que o embasam. Uma “mina”, 
mesmo que seja profunda, necessita de acesso, 
instalações, escavações, poços, redes de luz e 
água etc., que atingem profundamente o direito 
de propriedade do solo.

Há que considerar que também existem as 
minas à flor da terra, cuja exploração deforma 
profundamente o aspecto físico do imóvel.

A averbação do termo de concessão ou au-
torização firmado pelo órgão da UNIÃO, com 
suas peculiaridades próprias, é fundamental 
para que se estabeleçam os limites do direito 
de propriedade do proprietário do imóvel, as 
prerrogativas do detentor do direito de lavra, 
a eventual participação de ambos no produto 
final etc.

É fundamental para conhecimento de tercei-
ros, de que determinado imóvel tem direito de 
lavra concedido e que, por consequência, sub-
mete-se a um regime jurídico com regras muito 
específicas. O conhecimento da existência de 
concessão ou autorização de lavra da jazida é 
fundamental para credores, por exemplo, que 
nem sempre visitam o imóvel antes de aceitá-lo 
em hipoteca.

Comprovada a participação do proprietário 
do imóvel no procedimento administrativo, 
qualquer interessado, munido do termo admi-
nistrativo, poderá requerer a averbação.

Saudações,
Colégio Registral do Rio Grande do Sul.

De importância também observar que, não 
obstante estarmos aqui a defender a necessi-
dade da referida concessão de lavra fazer parte 
dos assentos registrários, através de ato de aver-
bação, com base no que reza o art. 167, inc. II, 
item 5 (parte final), da Lei 6.015/73, c.c. o em 
trato no art. 246, da mesma base legal, e pro-
veito do disposto na Lei federal 13.097/2015, 
temos também que reconhecer que, mesmo 
que isso não venha a acontecer, eventual ad-
quirente ou credor de direitos, ficará obri-
gado a respeitá-la, uma vez que, de acordo 

com o disposto no art. 176, §§ 1º., 2º. e 3º., da 
Constituição Federal, e aqui já reproduzidos, 
temos como de propriedade da União, as ja-
zidas, em lavra ou não, e demais recursos mi-
nerais, a constituírem propriedade distinta 
da do solo, para efeito de exploração ou apro-
veitamento, devendo a autorização que for 
concedida para tal fim ser sempre por prazo 
determinado, sem permissão para sua cessão 
ou transferência, total ou parcial, sem prévia 
anuência do poder concedente, ficando asse-
gurado ao proprietário do bem participação 
nos resultados da lavra, no valor que dispuser a 
lei; razão pela qual deve eventual adquirente ou 
credor de direitos de um imóvel ter que sempre 
respeitar tal concessão, independentemente de 
estar ela lançada ou não na respectiva matrícu-
la, o que nos leva a propor que todo negócio 
jurídico a envolver um imóvel, quer rural, quer 
urbano, deve o outorgado, de forma prévia, 
buscar informações do citado Departamento 
Nacional de Produto Mineral - DNPM -, quan-
to a existência ou não de alguma concessão de 
lavra, para que em momento futuro não seja 
surpreendido com a execução dos trabalhos 
que a mesma vai exigir, os quais, normalmen-
te, apresentam-se de consideráveis proporções, 
com enormes danos ao solo que, se do conhe-
cimento do outorgado, com certeza, não teria 
consumado suposta compra do bem.

Para que o princípio da concentração seja 
prestigiado, principalmente neste caso, deve-
ria referido DNPM só dar tal concessão como 
efetivamente outorgada depois que o benefi-
ciado por ela demonstrasse sua regular aver-
bação junto ao Oficial Imobiliário competen-
te, para que terceiros adquirentes ou credores 
de algum direito sobre o imóvel envolvido 
com ela, não sejam surpreendidos com negó-
cios que, pelos lançamentos feitos na matrí-
cula do bem em questão, encontrava-se sem 
qualquer ônus, quando, na verdade, podia já 
estar com autorização para serviços de lavra, 
sem, no entanto, ter ocorrido a devida publi-
cidade da mesma na respectiva peça matricial.

A averbação aqui em trato deve ser feita 
à vista de requerimento do interessado, nos 
moldes do ditado pelo art. 246, § 1º., da Lei 
dos Registros Públicos, acompanhado do 
respectivo Termo de Concessão ou de Auto-
rização firmado pelo referido Departamento 
Nacional de Proteção Mineral - DNPM -, vin-
culado ao Ministério de Minas e Energia.

Finalizando, recomendamos que sejam 
consultadas as Normas de Serviço da Corre-
gedoria Geral da Justiça de seu Estado, para 
que não se verifique entendimento contrário 
ao nosso. Havendo divergência, proceda aos 
ditames das referidas Normas, bem como a 
orientação jurisprudencial local.

Seleção: Consultoria do IRIB

I - transferir ou caucionar o direito ao recebi-
mento de determinadas prestações futuras; 
II - renunciar ao direito. 
Parágrafo único Os atos enumerados neste arti-
go somente valerão contra terceiros a partir da 
sua inscrição no Registro de Imóveis.
Regulamento do citado Código de Mine-
ração, aprovado pelo Decreto de número 
62.934/68, de 2 de julho de 1968:
Art. 90 - O direito de participação nos resul-
tados da lavra não poderá ser objeto de trans-
ferência ou caução separadamente do imóvel; 
entretanto, é facultado ao proprietário do solo, 
após a concessão da lavra:
I - Transferir ou caucionar o direito ao recebi-
mento de determinadas prestações;
II - Renunciar ao direito de participação.
Parágrafo único - Os atos enumerados neste ar-
tigo somente valerão contra terceiros a partir de 
sua inscrição no Registro de Imóveis.
Ainda como sustentação para a posição aqui 
demonstrada, temos também entendimento 
do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, 
que se encontra disponibilizado no site  http://
www.colegioregistralrs.org.br/perguntas/
completa?id=918;filtro=;jumpMenu=5  (aces-
so em 18/12/2015),  com o seguinte texto:
“CONSULTA: RI - JAZIDA - CONCESSÃO DE 
LAVRA – AVERBAÇÃO
É possível averbar jazida em imóvel de particu-
lares? Se afirmativo, quais são os documentos 
necessários?
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais 
recursos minerais e os potenciais de energia 
hidráulica constituem propriedade distinta da 
do solo, para efeito de exploração ou aproveita-
mento, e pertencem à União, garantida ao con-
cessionário a propriedade do produto da lavra.
§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais 
e o aproveitamento dos potenciais a que se re-
fere o “caput” deste artigo somente poderão ser 
efetuados mediante autorização ou concessão da 
União, no interesse nacional, por brasileiros ou 
empresa constituída sob as leis brasileiras e que 
tenha sua sede e administração no País, na for-
ma da lei, que estabelecerá as condições específi-
cas quando essas atividades se desenvolverem em 
faixa de fronteira ou terras indígenas. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
§ 2º - É assegurada participação ao proprietário 
do solo nos resultados da lavra, na forma e no 
valor que dispuser a lei.
§ 3º - A autorização de pesquisa será sempre 
por prazo determinado, e as autorizações e con-
cessões previstas neste artigo não poderão ser 
cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, 
sem prévia anuência do poder concedente.
§ 4º - Não dependerá de autorização ou conces-
são o aproveitamento do potencial de energia 
renovável de capacidade reduzida.
Obrigada.
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Plenário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo

Sinoreg-ES participa de 
Solenidade de lançamento do 
projeto “Cidadania nos Presídios”
Evento realizado no Pleno do Tribunal de Justiça em Vitória reuniu autoridades e 
entidades cartorárias. Estado possuia 55 mil guias nas varas de execução penal.

“O mais importante é registrar 
que não estamos concedendo 
nenhum benefício ou favor, 
e sim reconhecendo direitos 
previstos em lei com uma 
análise mais ágil. Esse não 
é um projeto de soltura a 
qualquer preço”

Daniel Peçanha Moreira, 
coordenador da Vara de Execução de Vitória

Supremo Tribunal Federal (STF), o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
e o Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo (TJ-ES) lançaram no dia 22 de 
fevereiro, o projeto “Cidadania nos Presídios”, 
que visa regularizar a situação administrativa 
e social da população carcerária no Estado. O 
evento contou com a presença do presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), minis-
tro Ricardo Lewandowski, e foi realizado 
no Pleno do Tribunal de Justiça em Vitória.

O Sindicato dos Notários e Registradores 
do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), 
juntamente a Associação dos Notários e Re-

gistradores do Estado Espírito Santo (Ano-
reg-ES), o Colégio Notarial do Brasil – Seção 
Espírito Santo (CNB-ES) e o Instituto de Es-
tudos e Protestos de Títulos do Brasil – Seção 
Espírito Santo (IEPTB-ES) assinaram um con-
vênio de parceria possibilitando a realização 
do projeto.

As instituições, por meio das serventias 
extrajudiciais, assumiram o compromisso de 
arcar com os custos financeiros dos 20 opera-
dores que irão atuar dentro dos fóruns a fim 
de regularizar a situação dos presidiários.

Segundo o presidente da Anoreg-ES, Dr. 
Helvécio Duia Castello, a parceria é muito

O
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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo 
Lewandowski, marcou presença no lançamento do projeto

O juiz Daniel Peçanha Moreira, da Vara de Execuções 
de Vitória também esteve presente no lançamento

“O Poder Judiciário carece 
de mão de obra e esse 
convênio com as instituições 
representantes dos cartórios 
fortalece e demonstra a imensa 
responsabilidade social da 
classe perante a comunidade 
capixaba”

Daniel Peçanha Moreira, 
coordenador da Vara de 
Execução de Vitória

importante para as instituições. “Temos total 
interesse de participar desse projeto, pois faze-
mos parte da família do Judiciário”. O Espírito 
Santo é o primeiro Estado a executar e abra-
çar este projeto de reintegração dos cidadãos 
à sociedade. 

Para o coordenador da Vara de Execução 
de Vitória, Daniel Peçanha Moreira, o Poder 
Judiciário carece de mão de obra e esse con-
vênio com as instituições representantes dos 

cartórios fortalece e demonstra a imensa res-
ponsabilidade social da classe perante a comu-
nidade capixaba.

“Os órgãos estão nos ajudando temporaria-
mente com a mão de obra para que possamos 
dar continuidade ao projeto. É muito bonito, 
por parte dos cartórios não oficializados do 
Estado, ajudarem o Poder Judiciário a adotar 
medidas necessárias para a realização do ‘Ci-
dadania nos Presídios’”. 

Cidadania nos Presídios já imPaCta 
tratamento Penal no esPírito santo
Próximo de completar um mês em execução, o 
programa Cidadania nos Presídios já apresen-
ta importantes resultados na busca de um tra-
tamento mais humano e individualizado das 
penas, devolvendo cidadãos com melhores 
perspectivas de serem reintegrados à socieda-
de. Estado escolhido pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) para desenvolver o programa 
de forma pioneira, o Espírito Santo já regis-
trou cerca de mil alvarás de soltura, todos se-
guindo o que determina a legislação brasileira.

O programa teve início no Estado capixaba 
devido ao comprometimento dos poderes pú-
blicos locais para resolver os gargalos da porta 
de saída do sistema carcerário. No primeiro 
eixo, o CNJ propõe a alteração das rotinas e 
fluxos de trabalho nas varas de execução penal 
para priorizar a análise dos casos de comuta-
ção, indulto, livramento condicional e pro-
gressão de regime. “O mais importante é re-
gistrar que não estamos concedendo nenhum 
benefício ou favor, e sim reconhecendo direi-
tos previstos em lei com uma análise mais ágil. 
Esse não é um projeto de soltura a qualquer 
preço”, explica o juiz da 8ª Vara de Execuções 
Penais de Vila Velha, Daniel Peçanha.

Devido ao excesso de trabalho, os juízes não 
conseguiam analisar os processos de forma a 
particularizar a individualização da pena – no 
Espírito Santo tramitam mais de 55 mil guias 
somente nas varas exclusivas de execução pe-
nal. O início do programa foi antecedido por 
uma radiografia completa da situação penal 
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João Dalmácio Castello Miguel, presidente do IEPTB-ES e Helvécio 
Duia Castello, presidente da Anoreg-ES, durante a solenidade

“Temos total interesse em 
participar desse projeto, pois 
fazemos parte da família do 
Judiciário”

Helvécio Duia Castello, 
presidente da Anoreg-ES

“Os resultados já estão sendo 
percebidos diante da própria 
estagnação do crescimento 
do contingente prisional, que 
parou de crescer”

Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi, 
juiz auxiliar coordenador do Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário e do Sistema de Execução de 
Medidas Socioeducativas (DMF) do CNJ

e carcerária do Estado, levantamento realiza-
do a partir da conjugação de esforços entre 
Judiciário e Executivo. Com a análise desses 
dados, um plano de ação foi traçado e o Tri-
bunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) 
colocou todas as varas de execução penal 
em regime especial de atuação, facilitando a 
tomada de decisões administrativas e a fle-
xibilização de procedimentos. A situação ex-
cepcional vai perdurar até setembro de 2016. 

olhar humano - O investimento na recapa-
citação de juízes e funcionários abriu espaço 
para a identificação de métodos e rotinas de 
trabalho. Além disso, as 10 varas de execução 
penal do estado receberam o reforço de 23 
funcionários cedidos por entidades notariais 
locais e pela Secretaria de Justiça do Estado. 
Titular da 2ª Vara de Execução Penal de Viana, 
a juíza Cristiania Lavinia afirma que além de 
priorizar os casos de indulto e comutação con-
forme previsto em lei, uma das maiores vanta-
gens do Cidadania nos Presídios é propor um 
olhar mais humano e individualizado do pre-
so, pois a análise de benefícios está sendo rea-
lizada em audiências concentradas com a pre-
sença do condenado preso e de integrantes do 
Ministério Público e da Defensoria Pública.

Além das audiências concentradas, os ato-
res do sistema de Justiça estão organizando 
palestras para conversar com os presos e tra-
tar de conceitos como Justiça, execução penal 
e direitos. “É muito gratificante quando você 
conversa com o reeducando e ele diz que esse 
contato mais próximo mudou a vida dele, que 

ele entendeu coisas que ele não entendia, per-
mitindo-lhe alterar a forma de compreender a 
pena”, explica a magistrada. 

esCritório soCial - Além do eixo proces-
sual, o Cidadania nos Presídios tem um eixo 
social dedicado àqueles que deixam o sistema 
prisional. O Escritório Social está sendo es-
truturado em parceria com o Executivo ca-
pixaba a partir da metodologia proposta pelo 
CNJ, com o objetivo de reunir em um só lugar 
todos os órgãos capazes de proporcionar os 
encaminhamentos necessários aos recém-e-
gressos, como acompanhamento psicossocial, 
qualificação profissional, entrevistas vocacio-
nais e atendimento para garantias civis, como 
emissão de documentos. 

Os magistrados capixabas envolvidos no 
programa avaliam que o CNJ tem desempe-
nhado papel fundamental para transformar 
a realidade nas varas de execução penais e o 
sistema carcerário do estado. “A proposta de 
desenvolver um programa em parceria com 
os poderes locais foi muito positiva, pois deu 
visibilidade a um tema urgente. Nós tínhamos 
ideias, mas tínhamos as mãos amarradas, e a 
vinda do CNJ com o intuito de ajudar só me-
lhorou, pois além de trazer propostas, alterna-
tivas e métodos novos, as nossas ideias foram 
aceitas e valorizadas”, avalia a titular da Vara 
de Execuções Penais de Vila Velha, juíza Pa-
trícia Faroni. 

Para o coordenador do Departamento de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário e do Sistema de Execução de Medi-

das Socioeducativas (DMF) do CNJ, juiz auxi-
liar Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi, o número 
de vagas liberadas nesse curto espaço de tem-
po demonstra o acerto da nova metodologia 
e o firme engajamento do Judiciário capixaba 
com a proposta do Conselho. “Os resultados 
já estão sendo percebidos diante da própria 
estagnação do crescimento do contingente 
prisional, que parou de crescer”, avalia. 

maPeamento - O Espírito Santo tem popula-
ção carcerária de cerca de 19 mil presos, sen-
do que 45% destes são provisórios. A próxima 
etapa do projeto é o mapeamento e a criação 
de um melhor controle dos presos provisórios 
no Estado. “Temos que assumir o controle de 
quem entra e quem sai do sistema prisional e 
identificar onde se acham os focos de encarce-
ramento mais expressivos dentro do próprio 
Judiciário”, explica o juiz Luís Lanfredi. A ex-
pectativa é que o projeto libere mais de 4 mil 
vagas nos presídios locais, e que a população 
carcerária seja estabilizada e adequada à capa-
cidade prisional do Espírito Santo.
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Acadêmicos da Academia Notarial Brasileira

Academia Notarial Brasileira é 
lançada em cerimônia no TJ-SP
Conselho Diretivo e Acadêmicos tomaram posse no dia 26 de fevereiro 
no (TJ-SP). Tabelião capixaba ocupa a cadeira nº 02 da Academia Notarial.

“A instituição da ANB é muito 
importante na perspectiva 
de que nós temos que fazer 
reflexões acadêmicas sobre 
esse campo de direito, 
aprofundar estudos que 
muitas vezes se limitam ao 
plano das normas”

José Eduardo Martins Cardozo, ex-ministro da 
Justiça e atual Advogado-Geral da União

ão Paulo (SP) - Com a participação de 
seis integrantes do Conselho Superior 
da Magistratura do Estado de São Paulo 

(CSM), do então Ministro da Justiça, de secre-
tários de Estado e de notários e registradores 
de todo o Brasil foi oficialmente instituída a 
Academia Notarial Brasileira (ANB) no dia 26 
de fevereiro em cerimônia realizada no Salão 
do Júri do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJ-SP). Rodrigo Reis Cyrino, Tabe-
lião do 2º Ofício de Linhares (ES) e presidente 
da Seccional do Espírito Santo do Colégio No-
tarial do Brasil ocupa a cadeira nº 02.

No mesmo ato foram empossados os aca-
dêmicos vitalícios da entidade, responsáveis 
por definir as diretrizes e os princípios nortea-
dores da atuação doutrinária da ANB, assim 
como o Conselho de Direção da entidade que 
está diretamente vinculada ao Conselho Fede-
ral do Colégio Notarial do Brasil (CNB-CF).

“A instalação da Academia Notarial Brasi-

leira traz para o seio da atividade notarial uma 
seleção do que há de mais completo e pujante 
em termos de conhecimento jurídico e doutri-
nário sobre esta atividade secular, responsável 
por zelar pela paz social, pela prevenção de 
litígios e pela segurança das relações jurídicas 
que lastreiam a vida civil e econômica da po-
pulação brasileira”, disse Ubiratan Guimarães, 
presidente do CNB-CF e também da ANB.

Empossado na cadeira nº 40, sob o patro-
nato de Washington de Barros Monteiro, o 
ex-ministro da Justiça, José Eduardo Martins 
Cardozo, destacou a importância da institui-
ção da Academia. “A instituição da ANB é 
muito importante na perspectiva de que nós 
temos que fazer reflexões acadêmicas sobre 
esse campo de direito, aprofundar estudos que 
muitas vezes se limitam ao plano das normas”, 
disse o ministro. “Fiquei muito envaidecido 
em ser convidado. Trata-se de uma oportuni-
dade ímpar, histórica, de poder participar de 

uma elaboração intelectual que para mim é 
muito importante”, disse.

Segundo Cardozo, “é fundamental investir 
no aprimoramento da reflexão teórica para 
que possamos extrair propostas práticas do 

S
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O presidente do CNB-ES e Tabelião do 2º Ofício de Linhares, Rodrigo 
Reis Cyrino assume a cadeira nº 02 da Academia Notarial Brasileira

a voz dos notários
Diferentes Estados da Federação foram con-
templados com cadeiras na Academia Nota-
rial Brasileira. Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Pará e Distrito Federal. Além disso, as Seccio-
nais do CNB poderão indicar até o final do 
mês de março nomes de notários para compor 
a instituição, que serão levados à aprovação do 
atual colégio acadêmico.

“A importância na criação da ANB é re-
forçar os estudos acadêmicos sobre o Direito 
Notarial, ainda muito carente de desenvol-
vimento no Brasil, e de fortalecer também 
a classe como uma categoria composta por 
profissionais autônomos, que prestam ser-
viço de prevenção de conflitos, de segurança 

“A ANB traz um aspecto científico para a atividade notarial, 
algo que estamos precisando, produzir doutrina, para que 
possamos instruir não só os notários do Brasil, mas também 
os cidadãos que utilizam os serviços notarias e registrais”

Rodrigo Reis Cyrino, presidente do CNB-ES

plano normativo, do plano legislativo, de for-
ma que penso que essa academia contribuirá 
muito para o avanço da atividade notarial no 
Brasil”, completou. “A atividade notarial é in-
dispensável para alcançar a segurança jurídi-
ca”, finalizou o então ministro.

“É uma grande honra integrar a Academia 
Notarial Brasileira, pois acompanhei durante 
décadas o trabalho, zelo e comprometimento 
do notariado brasileiro”, disse, por sua vez, o 
secretário da Educação do Estado de São Pau-
lo, José Renato Nalini. “Esta academia produ-
zirá um fecundo acervo de doutrina para que 
possamos aproveitar essa experiência notarial 
para o alívio do Judiciário”, completou.

Também presente ao evento, o secretário 
de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 
Alexandre de Moraes, enfatizou a contribui-
ção que a Academia poderá dar à sociedade. 
“Esta Academia representa a segurança ju-
rídica, o aperfeiçoamento de todo o sistema 
notarial, a institucionalização dos contatos 
dos outros setores com o setor notarial. Quero 
agradecer a honra de ter sido convidado para 
participar da ANB e posso atestar que tudo 
que eu puder fazer para contribuir com a aca-
demia, farei”, afirmou.

 
Contribuição do Poder judiCiário
Responsável pelas principais jurisprudências 
em torno da atividade extrajudicial no País, 
o Judiciário bandeirante foi prestigiado pela 
ANB, com a inclusão de desembargadores e 
juízes em sua composição. “Acredito que aqui 
nós teremos espaço para discutir amplamente 
todas as questões de projetos para desonerar 
a Justiça e como podemos transformar o Di-
reito Notarial num mecanismo até de socorro 
do Poder Judiciário e de melhoria do acesso 
das pessoas a uma ordem jurídica justa”, disse 
o presidente do TJ-SP, desembargador Paulo 
Dimas de Bellis Mascaretti.

Responsável por falar em nome de todos 
os acadêmicos empossados, o desembarga-
dor Ricardo Henry Marques Dip, presidente 
da Seção de Direito Público do TJ-SP, saudou 
a iniciativa da ANB. “A ideia de criar uma 
Academia Notarial Brasileira nasceu de uma 
sugestão em conversa com a ministra Nancy 
Andrighi, sobre a importância de existir um 

órgão formado por diversos juristas plurais, 
possibilitando audiências para avaliar todas as 
circunstâncias da sociedade”, afirmou.

A valorização da criação de uma doutrina 
notarial foi destacada pelo desembargador 
Walter Barone. “A importância maior é que 
ela (ANB) possibilitará uma produção mais 
rica de doutrina, de material teórico do Direi-
to Notarial, que hoje no Brasil ainda nos res-
sentimos. Temos que utilizar muito a doutrina 
estrangeira e não temos um estímulo à produ-
ção nacional”, afirmou. “Uma Academia Nota-
rial é uma instituição voltada para o meio aca-
dêmico, para o estudo, que se desvincula dos 
interesses propriamente classistas e promove o 
Direito Notarial”, completou o desembargador 
Marcelo Martins Berthe.



20 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

e validade dos atos. É fundamental que crie-
mos doutrina consistente para que o sistema 
seja mais claro no âmbito nacional”, disse 
Hércules Alexandre da Costa Benício, Ta-
belião e presidente da Seccional do Distrito 
Federal do CNB.

Rodrigo Reis Cyrino, presidente do CNB
-ES, destacou a ampliação do leque de ações 
da entidade nacional dos notários. “A ANB 
traz um aspecto científico para a atividade no-
tarial, algo que estamos precisando, produzir 
doutrina, para que possamos instruir não só 
os notários do Brasil, mas também os cida-
dãos que utilizam os serviços notarias e regis-
trais”, afirmou.

Ponto alto da cerimônia, o tabelião aposen-
tado de Novo Hamburgo, Carlos Luiz Poisl, 
decano da Academia e que completou 90 anos 
na data de sua posse, fez um discurso emocio-
nado.  “Precisamente hoje estou completando 
90 anos de idade, dos quais 65 anos da histó-
ria da minha vida se confundem com 65 anos 
da história do notariado brasileiro. Poisl des-
tacou aquela que deve ser a principal luta do 
notariado brasileiro. “A colegiação obrigatória 
é uma falha que deve ser suprida. O dever dos 

acadêmicos é divulgar e defender a doutrina 
notarial e preencher a lacuna da colegiação 
obrigatória”.

Juristas renomados como o professor da 
Universidade de São Paulo (USP), Celso Cam-
pilongo, e o jurista paraibano Rodrigo Tosca-
no de Brito, também assumiram suas cadeiras 
no salão nobre do TJ-SP. “A ideia em princí-
pio é realizar essas reuniões e com base nelas 
construir projetos de publicações que digam 
respeito à área notarial e fazendo também as 
interligações com outros âmbitos do Direito, 
como é o caso do Direito Civil, principalmen-
te, que é a minha área específica de atuação”, 
afirmou Rodrigo.

“Uma coisa é reproduzir o conhecimento 
acumulado, e sem dúvida nenhuma o conhe-
cimento acumulado na área notarial é vas-
tíssimo; outra é a partir desse conhecimento 
acumulado desbravar novos terrenos, novos 
olhares, novas explicações teóricas. O papel 
mais relevante dessa Academia é exatamente 
tentar desbravar o caminho das novidades, 
ancorado na larga tradição que tem o estu-
do do Direito Notarial”, finalizou o professor 
Campilongo.

Evento foi realizado no Salão do Júri do TJ-SP 
e contou com a presença do então ministro da 
Justiça, José Eduardo Martins Cardozo
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Cadeira nº 01
Patrono: Adolfo Oliveira
Acadêmico: Luiz Carlos Weizenmann
 
Cadeira nº 02
Patrono: Adwalter Ribeiro Soares
Acadêmico: Rodrigo Reis Cyrino
 
Cadeira nº 03
Patrono: Afrânio de Carvalho
Acadêmico: Luiz Antonio de Godoy
 
Cadeira nº 04
Patrono: Antônio Albergaria Perreia
Acadêmico: Paulo Roberto Gaiger Ferreira
 
Cadeira nº 05
Patrono: Antônio Augusto Firmo da Silva
Acadêmico: Carlos Fernando Brasil Chaves
 
Cadeira nº 06
Patrono: Antônio Tupinambá Vampré
Acadêmico: Rodrigo Toscano de Brito
 
Cadeira nº 07
Patrono: Arnaldo Barbosa Maciel
Acadêmico: Kioitsi Chicuta
 
Cadeira nº 08
Patrono: Augusto Teixeira de Freitas
Acadêmico: João Figueiredo Ferreira
 
Cadeira nº 09
Patrono: Caio Mário da Silva Pereira
Acadêmico: Antonio Carlos Alves Braga Júnior
 
Cadeira nº 10
Patrono: Clóvis Bevilaqua
Acadêmico: Paulo Dimas de Bellis Mascaretti
 
Cadeira nº 11
Patrono: Dínio de Santis Garcia
Acadêmico: Francisco Eduardo Loureiro
 
Cadeira nº 12
Patrono: Djeta Medeiros
Acadêmico: Hércules Alexandre da Costa Benício
 
Cadeira nº 13
Patrono: Eduardo Bautista Pondé
Acadêmico: Walter Rocha Barone

Conselheiros
Carlos Fernando Brasil Chaves
Rodrigo Reis Cyrino
Luiz Carlos Weizenmann

Acadêmicos e Patronos

Fonte: CNB-CF

Cadeira nº 27
Patrono: Martínez Segovia
Acadêmico: Marcelo Benacchio
 
Cadeira nº 28
Patrono: Miguel Ivo Cassal
Acadêmico: Carlos Luiz Poisl
 
Cadeira nº 29
Patrono: Miguel Reale
Acadêmico: Marcelo Martins Berthe
 
Cadeira nº 30
Patrono: Orosimbo Nonato
Acadêmico: Luís Paulo Aliende Ribeiro
 
Cadeira nº 31
Patrono: Paulo Menotti del Picchia
Acadêmico: Celso Fernandes Campilongo
 
Cadeira nº 32
Patrono: Pero da Costa
Acadêmico: Zeno Veloso
 
Cadeira nº 33
Patrono: Rafael Nuñez Lagos
Acadêmico: Cristina Noemí Armella
 
Cadeira nº 34
Patrono: Ranieri di Perugia
Acadêmico: Ubiratan Pereira Guimarães
 
Cadeira nº 35
Patrono: Rolandino Passaggeri
Acadêmico: Renato de Salles Abreu Filho
 
Cadeira nº 36
Patrono: Salatiel
Acadêmico: Monica Vanderléa Jardim
 
Cadeira nº 37
Patrono: Ser Petrarco
Acadêmico: Vicente de Abreu Amadei
 
Cadeira nº 38
Patrono: Sérgio Ivan Margarida
Acadêmico: Karin Regina Rick Rosa
 
Cadeira nº 39
Patrono: Sylvio do Amaral
Acadêmico: José Renato Nalini
 
Cadeira nº 40
Patrono: Washington de Barros Monteiro
Acadêmico: José Eduardo Martins Cardozo

Cadeira nº 14
Patrono: Edward Carvalho Balbino
Acadêmico: Celso Fernandes Belmiro
 
Cadeira nº 15
Patrono: Ênio Vilanova Castilhos
Acadêmico: José Flávio Bueno Fischer
 
Cadeira nº 16
Patrono: Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda
Acadêmico: Maria Helena Diniz
 
Cadeira nº 17
Patrono: Francisco Teixeira da Silva Júnior
Acadêmico: Tânia Mara Ahualli
 
Cadeira nº 18
Patrono: Jarbas Ferreira Pires
Acadêmico: João Teodoro da Silva
 
Cadeira nº 19
Patrono: João Mendes de Almeida Júnior
Acadêmico: Ademir de Carvalho Benedito
 
Cadeira nº 20
Patrono: José Castán Tobeñas
Acadêmico: Josué Modesto Passos
 
Cadeira nº 21
Patrono: José Geraldo Rodrigues de Alckmin
Acadêmico: Alexandre de Moraes
 
Cadeira nº 22
Patrono: José Philadelpho de Barros e Azevedo
Acadêmico: José Carlos Xavier de Aquino
 
Cadeira nº 23
Patrono: Juan Berchmans Vallet de Goytisolo
Acadêmico: Ricardo Henry Marques Dip
 
Cadeira nº 24
Patrono: Luís Philippe Pereira Leite
Acadêmico: Régis Fernandes de Oliveira
 
Cadeira nº 25
Patrono: Marcos Nogueira Garcez
Acadêmico: José Antonio de Paula Santos Neto
 
Cadeira nº 26
Patrono: Martín Martins de Guimarães
Acadêmico: João Maia Rodrigues

Conselho de Direção

Veja abaixo a composição completa da Academia Notarial Brasileira

Presidente
Ubiratan Guimarães

Vice-Presidente
Ana Paula Frontini

Vice-Presidente
Celso Fernandes Belmiro

Secretária Geral
Daisy Ehrhardt
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Da importância do novo Delegatário 
do Serviço Notarial e de Registro 
obter nova inscrição no CNPJ e no CEI
Rodrigo Grobério Borba é advogado - OAB/ES 11.017
rodrigo@agvadvocacia.adv.br 

01. A Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 
30 de maio de 2014, obriga os Serviços 
Notariais e Registrais à inscrição no CNPJ, 
verbis:

  “Art. 4. São também obrigados a se ins-
crever no CNPJ: 

 ... 
 IX - serviços notariais e de registro (cartó-

rios), de que trata a Lei nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, inclusive aqueles que 
ainda não foram objeto de delegação do 
Poder Público;”

02. O fato do cartório ser obrigado a se ins-
crever no CNPJ não desnatura a con-
dição de pessoa física do notário ou 
registrador, uma vez que tal cadastro se 
destina exclusivamente para fins de reco-
lhimento de tributos de terceiros e pres-
tação de informações sobre operações 
imobiliárias (D.O.I.). Isso não significa, 
todavia, que os cartórios de registro e 
tabelionatos terão personalidade jurídi-
ca. Como larga jurisprudência entende, 
permanece a responsabilidade pessoal do 
titular da serventia.

03. A própria Secretaria da Receita Federal, 
como se observa na Solução de Consulta 
194, de 24 de maio de 2004, já se manifes-
tou acerca dessa equiparação a empresas:

TABELIÃES (sic), NOTÓRIOS (sic) E OFI-
CIAIS PÚBLICOS – DISPENSA DE RETEN-
ÇÃO. Não estão obrigadas a efetuar a retenção 
a que se refere o art. 30 da Lei n.° 10.833, de 
29.12.2003 os serventuários da justiça, como 
tabeliães (sic), notários e oficiais públicos, que 
embora tenham inscrição no CNPJ, não são 
equiparados a empresas individuais, para os 
efeitos do imposto de renda.
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“Sendo a responsabilidade 
direta e pessoal do oficial 
do cartório à época dos 

fatos, o novo cadastro no 
CNPJ torna-se importante 
para atribuir e delimitar 
essa responsabilidade, 

evitando, assim, confusões 
e sucessões indevidas de 

obrigações”

04. Apesar dessa obrigação de se inscrever no 
CNPJ, as DIRF devem ser entregues no 
nome e CPF do Oficial do Cartório.

05. Esse regramento jurídico decorre da Cons-
tituição Federal de 1988 (art. 236), pois os 
serviços notariais e de registro passaram a 
ser delegados pelo Poder Público, median-
te concurso público, e exercidos em caráter 
privado por pessoa natural.

06. A lei 8.935, que regulamentou o citado 
art. 236 da Constituição Federal, também 
estabelece (arts. 21 e 22) a responsabilida-
de pessoal do titular da serventia relativa-
mente à administração dos serviços, bem 
como a responsabilidade civil e penal em 
razão dos danos causados a terceiros na 
prática de seus atos.

07. Diante do que foi exposto, verifica-se que 
os notários e registradores, profissionais 
do direito que desenvolvem função pública 
por delegação/designação do Estado, assu-
mem, direta e pessoalmente, todos os ônus 
decorrentes dos seus atos praticados no 
exercício desta função. O cartório constitui 
uma simples serventia, onde permanecem 
guardados os livros e os registros dos atos 
praticados por seus respectivos oficiais.

08. Assim tem se posicionado a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça sobre a ma-
téria, desde o ano de 2005:

 “Inquestionável que a responsabilidade é 
pessoal do titular da serventia. Esta não 
possui personalidade jurídica. Assim, o ti-
tular (pessoa física) responde pelos danos 
causados a terceiro por ato seu ou de seus 
prepostos. Desta maneira, não pode o su-
cessor responder por atos ilícitos pratica-
dos pelo sucedido” (STJ - Recurso Especial 
n.º 443467/PR, Terceira Turma, Rel. Min. 
Castro Filho, julgado em 05/05/2005).

09. Logo, considerando o caráter exclusiva-
mente pessoal da função cartorária, torna-
se importante para o seu regular exercício 
que o novo Titular, ou mesmo o Interino 
designado para responder pelo serviço até 
ulterior concurso público, faça pedido de 

uma nova inscrição no CNPJ, haja vista 
que a manutenção da anterior poderá cau-
sar confusão e induzir uma indevida su-
cessão de eventuais obrigações de natureza 
cível, tributária, trabalhista, previdenciária, 
etc., de responsabilidade do antigo Oficial.

10. Ad argumentandum, não há que se afirmar 
que somente a alteração do nome do titular 
do cartório como responsável no registro 
do CNPJ seja tida como suficiente para de-
limitar a sua responsabilização a partir da 
data em que assumiu os respectivos servi-
ços, afastando eventuais obrigações rema-
nescentes do Oficial anterior, isso porque 
tal fato não afasta, por completo, eventuais 
tentativas de responsabilização.

11. Além disso, restam evidentes as dificulda-
des operacionais decorrentes da manuten-
ção do mesmo registro nas relações civis e 
comerciais travadas pelo novo titular, tais 
como: transações bancárias, contratos de 
fornecimento de telefonia, água e luz; pa-
gamento de fornecedores de materiais de 
consumo e suprimentos, recebimento de 
emolumentos de pessoas jurídicas, que, 
para controle contábil, precisam de reci-
bos em que se indique o CNPJ do cartório 
que prestou os serviços, dentre outras si-
tuações.

12. Ainda que se diga que não pode haver duas 
inscrições para a mesma serventia, esse ar-
gumento não prospera, pois não há como 
distinguir o serviço notarial e de registro 

do seu titular, haja vista que o cartório se-
quer possui personalidade jurídica própria, 
sendo necessário e plausível que, ocorren-
do a troca de titularidade seja realizada 
uma nova inscrição no CNPJ.

13. Sendo a responsabilidade direta e pessoal 
do oficial do cartório à época dos fatos, o 
novo cadastro no CNPJ torna-se importan-
te para atribuir e delimitar essa responsabi-
lidade, evitando, assim, confusões e suces-
sões indevidas de obrigações.

14. Destaca-se que a própria Instrução Nor-
mativa RFB nº 1.470 determina em seu art. 
4º, inciso IX, que os serviços notariais e de 
registro, inclusive aqueles que ainda não 
foram objeto de delegação, ou seja, aqueles 
que se encontram ocupados por interinos, 
são obrigados a se inscreverem no CNPJ.

15. A interpretação da aludida norma, seja 
literal ou sistêmica, força concluir que 
a troca de titularidade da serventia, ain-
da que o novo titular assuma em caráter 
precário, ou seja, interinamente, enseja 
uma nova inscrição do serviço no CNPJ, 
facilitando e dando maior segurança ju-
rídica à apuração de possíveis e eventuais 
responsabilidades (cíveis, tributárias, ad-
ministrativas, comerciais, previdenciárias, 
fiscais, trabalhistas, etc.) que são de cunho 
exclusivamente pessoal.

16. Desta forma, conclui-se que a inscrição no 
CNPJ vincula a pessoa do oficial, seja ele 
concursado ou interino, e não a serventia, 
que sequer possui personalidade jurídica 
própria. Ou seja, apenas a pessoa vinculada 
ao CNPJ será o sujeito passivo em eventual 
responsabilização, mas nunca o cartório.

17. Deste modo, havendo troca de titularidade, 
tal situação também enseja o direito a uma 
nova inscrição no CNPJ para a serventia 
extrajudicial vinculada à pessoa do novo 
titular. Caso mantida a inscrição anterior, 
esse fato poderá induzir uma responsabili-
zação indevida de obrigações cíveis, traba-
lhistas, comerciais, tributárias e previden-
ciárias assumidas pelo antigo titular.
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18. Por fim, importante registrar que além 
da inscrição no CNPJ, dada a edição da 
Instrução Normativa RFB nº 971, de 
13/11/2009, desde 1º de janeiro de 2010 
os titulares de cartório estão obrigados a 
matricular-se no Cadastro Específico do 
INSS (CEI) para o recolhimento das con-
tribuições previdenciárias e FGTS de seus 
empregados. Vejamos:

Art. 17. Considera-se:
I - cadastro, o banco de dados contendo as in-
formações de identificação dos sujeitos passi-
vos na Previdência Social;
II - matrícula, a identificação dos sujeitos pas-
sivos perante a Previdência Social, podendo 
ser o número do:
a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) para empresas e equiparados a ele 
obrigados; ou

b) Cadastro Específico do INSS (CEI) para 
equiparados à empresa desobrigados da ins-
crição no CNPJ, obra de construção civil, 
produtor rural contribuinte individual, segu-
rado especial, titular de cartório, adquirente 
de produção rural e empregador doméstico, 
nos termos do art. 19; (Redação dada pelo(a) 
Instrução Normativa RFB nº 1453, de 24 de 
fevereiro de 2014)” 

“Art. 19. A inscrição ou a matrícula serão efe-
tuadas, conforme o caso: 
I - simultaneamente com a inscrição no CNPJ, 
para as pessoas jurídicas ou equiparados;
II - no CEI, no prazo de 30 (trinta) dias conta-
dos do início de suas atividades, para o equi-
parado à empresa, quando for o caso, o produ-
tor rural contribuinte individual, o segurado 
especial e obra de construção civil, sendo res-
ponsável pela matrícula: (Redação dada pe-

lo(a) Instrução Normativa RFB nº 1453, de 24 
de fevereiro de 2014) [...] 

g) o titular de cartório, sendo a matrícula emi-
tida no nome do titular, ainda que a respectiva 
serventia seja registrada no CNPJ;”

19. Assim, a nova matrícula no CEI está 
vinculada ao CPF do titular, não mais 
ao CNPJ. Os cartorários têm, portanto, 
as contribuições previdenciárias e as do 
FGTS vinculadas ao CNPJ apenas até 
31/12/2009. Desde 01/01/2010 estas con-
tribuições estão vinculadas ao CPF e à 
nova matrícula no CEI. 

RODRIGO GROBÉRIO BORBA
OAB/ES 11.017

rodrigo@agvadvocacia.adv.br
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento 
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios 
e demais documentos remetidos por Notários 
e Registradores deste Estado, correspondentes 
ao mês de DEZEMBRO/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$ 65.988,29 
(sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e 
oito reais e vinte e nove centavos) em aplica-
ção CDB na agência 076 do Banestes. 

Vitória, 01 de fevereiro de 2016.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

Demonstrativo mês de janeiro de 2016

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  656.597,60
Saldo em caixa mês anterior  32.425,57
Portaria 001/2016   2.333,59
RESGATE POUPANÇA BANESTES  6.000,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   697.356,76
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil 578.112,55 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  23.690,26 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 360,00 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 13.131,95 
4.1 - 2% referente depósito entre 19/12 a 31/12 65,71 
5 – Repasse à AMAGES 13.123,95 
5.1 – 2% referente depósito entre 19/12 a 31/12 65,71 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 001/2016 2.192,77 
  
SALDO LÍQUIDO  (630.742,90)    66.613,86
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (65.659,76)
C.a – 10% referente depósito entre 19/12 a 31/12  (328,53)
SALDO        625,57
Recebimentos entre 19/01 a 31/01  6.187,67
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  6.813,24
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