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EDITORIALEDITORIAL

Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente Sinoreg-ES

Como atuar em 
momentos de crise?

A s crises são cíclicas. Por mais catastrófica que possa parecer, a crise atual 
não será a primeira e nem a última. 

Em tempos de crise, os indivíduos costumam ter os mais variados comportamen-
tos, reações às instabilidades e inseguranças de um momento de dúvidas. 

Existem os pessimistas, que enxergam apenas o caos momentâneo e agem de 
forma irracional, como se o mundo fosse desabar. Outra categoria de pessoas é a 
dos moderados, ou seja, aqueles que percebem a gravidade dos fatos e utilizam a 
estratégia de aguardar o desfecho, paralisando ações em nome da cautela. E a ter-
ceira categoria é a de otimistas, aqueles que enxergam nas crises oportunidades, 
construindo bases certas para aproveitar a crise como momento de inovar, aprovei-
tando o ambiente de transformações para mudar paradigmas e se tornar exemplo 
de sucesso.

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

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

Tão importante quanto as soluções adequadas para o presente são as soluções 
pensadas para o futuro.

É essencial estruturar os pensamentos, aproveitar as oportunidades, agir, investir, 
dar o próximo passo. 

Somos “peças” em um tabuleiro e o planejamento de cada jogada pode ser o dife-
rencial para se alcançar o sucesso ou se manter nele.  

O sucesso não vem ao acaso. Ele é resultado de respostas necessárias ao dinamis-
mo da sociedade e do governo. Deve-se investir em tecnologia institucionalmente, 
implementando sistema integrado de gestão capaz de compilar e entregar informa-
ções àqueles que utilizam o sistema notarial e registral. Com uma boa gestão dos 
nossos serviços seremos capazes de atravessar a atual crise.  

Entrementes, para continuarmos aptos a enfrentar com sucesso os momentos di-
fíceis, nos esforcemos em interagir de forma ágil e eficiente uns com os outros e com 
os respectivos usuários, assim como pensemos o futuro. Chega de “correr atrás do 
prejuízo”.

Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente do Sinoreg-ES

“Deve-se investir em tecnologia institucionalmente, 
implementando sistema integrado de gestão capaz 

de compilar e entregar informações àqueles que 
utilizam o sistema notarial e registral. Com uma 

boa gestão dos nossos serviços seremos capazes 
de atravessar a atual crise”
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Pioneirismo Paulista
Ainda antes de ser publicado o Provimento nº 
52 do CNJ a Justiça paulista já havia avançado 
nesta seara e determinado o registro de crian-
ças nascidas por fertilização in vitro em nome 
de duas mães, levando em consideração as evo-
luções no Direito de Família.

Dois casos recentes ocorreram nos cartórios 
de Araraquara (1º Subdistrito) e Itápolis. Em 
ambos os casos, uma das mulheres passou pelo 
processo de fertilização in vitro com doação de 
sêmen anônima. Em Araraquara, a criança foi 
registrada apenas no nome da mãe que deu à 
luz e foi aberto processo para que se incluísse o 
nome da outra mãe. Já em Itápolis, o processo 
foi aberto no cartório quando uma das mães 
procurou a serventia para registrar a bebê.

Contrariando o posicionamento do Ministé-
rio Público, os juízes da 3ª Vara Cível de Ara-
raquara, Paulo Luis Aparecido Treviso, e da 2ª 
Vara Cível de Itápolis, Gustavo Abdala Garcia de 
Mello, decidiram pelo deferimento dos pedidos.

Na decisão araraquarense, o juiz levou em 
consideração os “princípios da afetividade e da 
dignidade da pessoa humana, por prestigiar a 

igualdade de filiação”. Além disso, “não se vis-
lumbra qualquer risco ou prejuízo à criança 
com a inclusão de dupla maternidade em seu as-
sento de nascimento”. O nascimento da criança 
de Araraquara ocorreu em 13 de novembro de 
2015 e a decisão do juiz é de 1º de março de 2016.

Já na sentença do juiz itapolitano foi citada a 
evolução jurídica. “O Direito de Família evoluiu 
drasticamente nos últimos anos, adaptando-se 
à uma realidade que desde longa data não se 
encaixava nas vetustas classificações ‘numerus 
clausus’ de nossa legislação”, sentenciou o ma-
gistrado. “Forçar as partes a ajuizarem ação de 

Provimento do CNJ disciplina o registro 
de nascimento por reprodução assistida
Norma atinge casais heteroafetivos ou homoafetivos. Cartórios em Araraquara 
e Itápolis, em São Paulo, já registram crianças com dupla maternidade.

“Forçar as partes a ajuizarem 
ação de adoção unilateral ou 
outra providência na esfera 

jurisdicional seria por demais 
formalista, para não dizer 
inócua. Se assim o é, nada 
impede seja determinado 
que a filiação da infante 
reflita a realidade social 
e afetiva, sem que isto 

implique em usurpação do 
poder jurisdicional por parte 

do juízo corregedor”

Gustavo Abdala Garcia de Mello,
juiz da 2ª Vara Cível de Itápolis

“Ficamos muito felizes em 
ver a alegria das mães e 

ajudar de alguma maneira a 
formar essa família, que já é 
constituída de muito amos”

Mariana Undiciatti Barbieri Santos, 
Oficial de Registro Civil de Itápolis

D
esde 15 de março está mais simples 
registrar crianças geradas por técni-
cas de reprodução assistida, como a 

fertilização in vitro e a gestação por substi-
tuição, mais conhecida como “barriga de alu-
guel”. A Corregedoria Nacional de Justiça pu-
blicou o Provimento nº 52, de 14 de março de 
2016, que regulamenta a emissão de certidão 
de nascimento dos filhos cujos pais optaram 
por essa modalidade de reprodução.

Até então, esse registro só era feito por meio 
de decisão judicial, já que não havia regras es-
pecíficas para esses tipos de casos. “A medida 
dá proteção legal a uma parcela da população 
que não tinha assegurado o direito mais bá-
sico de um cidadão, que é a certidão de nas-
cimento”, afirmou a corregedora nacional de 
Justiça, ministra Nancy Andrighi. 

Se os pais, heteroafetivos ou homoafetivos, 
forem casados ou conviverem em união está-
vel, apenas um deles poderá comparecer ao 
cartório para fazer o registro. Na certidão dos 
filhos de homoafetivos, o documento deverá 
ser adequado para que seus nomes constem 
sem distinção quanto à ascendência paterna 
ou materna.

A Oficiala Mariana Undiciatti Barbieri Santos ao lado das mães Andréa Daniela Porta e Camila de 
França Conti Porta e sua filha
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A Corregedora Nacional de Justiça, Ministra 
Nancy Andrighi, no uso de suas atribuições le-
gais e constitucionais, 
Considerando o previsto no art. 227, § 6º, da 
Constituição Federal, e no art. 1.609 do Código 
Civil; 
Considerando as disposições do Provimento nº 
13/2010 da Corregedoria Nacional de Justiça, 
bem como da Resolução nº 175/2013 deste 
Conselho; 
Considerando o acórdão proferido pelo Supremo 
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, pú-
blica e duradoura entre pessoas do mesmo sexo 
como família, com eficácia erga omnes e efeito 
vinculante para toda a Administração Pública e 
os demais órgãos do Poder Judiciário; 
Considerando o acórdão proferido pela Quar-
ta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 
25/10/2011, no julgamento do REsp 1.183.378/
RS, que garantiu às pessoas do mesmo sexo o di-
reito ao casamento civil; 
Considerando a Resolução nº 2.121/2015, do 
Conselho Federal de Medicina, que estabele-
ce as normas éticas para o u so de técnicas de 
reprodução assistida, tornando-a o dispositivo 
deontológico a ser seguido por todos os médicos 
brasileiros; 
Considerando a necessidade de uniformização 
em todo território nacional do registro de nasci-
mento e da emissão da respectiva certidão para 
os filhos havidos por técnica de reprodução as-
sistida, de casais heteroafetivos e homoafetivos. 
Resolve:
Art. 1º O assento de nascimento dos filhos ha-
vidos por técnicas de reprodução assistida, será 
inscrito no livro “A”, independentemente de pré-
via autorização judicial e observada a legisla-
ção em vigor, no que for pertinente, mediante o 

comparecimento de ambos os pais, seja o casal 
heteroafetivo ou homoafetivo, munidos da docu-
mentação exigida por este provimento. 
§ 1º Se os pais forem casados ou conviverem em 
união estável, poderá somente um deles compa-
recer no ato de registro, desde que apresentado 
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 apresen-
tação dos seguintes documentos: 
I - declaração de nascido vivo - DNV;
II - declaração, com firma reconhecida, do diretor 
técnico da clínica, centro ou serviço de reprodu-
ção humana em que foi realizada a reprodução 
assistida, indicando a técnica adotada, o nome 
do doador ou da doadora, com registro de seus 
dados clínicos de caráter geral e características 
fenotípicas, assim como o nome dos seus bene-
ficiários;
III -certidão de casamento, certidão de conversão 
de união estável em casamento, escritura públi-
ca de união estável ou sentença em que foi reco-
nhecida a união estável do casal. 
§ 1º Nas hipóteses de doação voluntária de ga-
metas ou de gestação por substituição, deverão 
ser também apresentados:
I - termo de consentimento prévio, por instrumen-
to público, do doador ou doadora, autorizando, 
expressamente, que o registro de nascimento 
da criança a ser concebida se dê em nome de 
outrem;
II - termo de aprovação prévia, por instrumen-
to público, do cônjuge ou de quem convive em 
união estável com o doador ou doadora, autori-
zando, expressamente, a realização do procedi-

mento de reprodução assistida.
III - termo de consentimento, por instrumento 
público, do cônjuge ou do companheiro da be-
neficiária ou receptora da reprodução assistida, 
autorizando expressamente a realização do pro-
cedimento. 
§ 2º Na hipótese de gestação por substituição, 
não constará do registro o nome da parturiente, 
informado na declaração de nascido vivo -DNV. 
§ 3º Nas hipóteses de reprodução assistida post-
mortem, além dos documentos elencados acima, 
conforme o caso, deverá ser apresentado termo 
de autorização prévia específica do falecido ou 
falecida para o uso do material biológico preser-
vado, lavrado por instrumento público. 
§ 4º O conhecimento da ascendência biológica 
não importará no reconhecimento de vínculo de 
parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos 
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 havidos por téc-
nicas de reprodução assistida, nos termos 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 arquiva-
dos em livro próprio do Cartório de Registro 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

 
Fonte: DJE-SP/ CNJ

“A medida dá proteção legal 
a uma parcela da população 
que não tinha assegurado 

o direito mais básico de um 
cidadão, que é a certidão de 

nascimento”

Nancy Andrighi, 
ministra corregedora nacional de Justiça

Provimento nº 52/2016
Disciplina o registro de nascimento por reprodução assistida

adoção unilateral ou outra providência na es-
fera jurisdicional seria por demais formalista, 
para não dizer inócua. Se assim o é, nada im-
pede seja determinado que a filiação da infante 
reflita a realidade social e afetiva, sem que isto 
implique em usurpação do poder jurisdicional 
por parte do juízo corregedor.” Neste caso a 
decisão de 15 de fevereiro de 2016 antecipou o 
nascimento da criança.

Segundo a Oficiala de Itápolis, Mariana Un-
diciatti Barbieri Santos, ela e os funcionários 
procuraram viabilizar o desejo das mães de for-
ma administrativamente, sem terem que recor-
rer a advogados. “Ficamos muito felizes em ver 
a alegria das mães e ajudar de alguma maneira 
a formar essa família, que já é constituída de 
muito amos”, disse a Oficiala.

nome no registro
Outra novidade é que nos casos de gestação 
por substituição não mais constará do registro 
o nome da gestante informado na Declaração 
de Nascido Vivo (DNV). Além disso, o conhe-
cimento da ascendência biológica não importa-
rá no reconhecimento de vínculo de parentesco 
entre o doador ou doadora e a pessoa gerada 
por meio de reprodução assistida.

A ministra Nancy Andrighi também deter-
minou que os oficiais registradores estão proi-
bidos de se recusar a registrar as crianças ge-
radas por reprodução assistida, sejam filhos de 
heterossexuais ou de homoafetivos. Se houver 
recusa do cartório, os oficiais poderão respon-
der processo disciplinar perante à Corregedo-
ria dos Tribunais de Justiça nos estados.
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epresentantes de 14 instituições de 
registro imobiliário no Brasil assina-
ram no mês de abril na sede da Asso-

ciação dos Notários e Registradores do Bra-
sil (Anoreg-BR), em Brasília (DF), termo de 
compromisso para a criação da Coordenação 
Nacional das Centrais de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados, órgão permanente, de cará-
ter técnico, vinculado ao Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil (IRIB).

A Coordenação Nacional das Centrais de 
Serviços Eletrônicos Compartilhados abran-
gerá todas as centrais estaduais e do Distrito 
Federal, existentes ou que venham a ser im-
plantadas. A criação do órgão visa à univer-
salização do acesso ao tráfego eletrônico de 
dados e títulos, além do estabelecimento de 
padrões de interoperabilidade para a integra-
ção do sistema de registro eletrônico de imó-
veis do país.

Além do IRIB, firmaram o termo de com-
promisso a Associação dos Notários e Regis-
tradores do Brasil (Anoreg-BR), a Associação 
dos Registradores Imobiliários de São Paulo 

(Arisp), o Colégio Registral Imobiliário do 
Estado de Minas Gerais (CORI-MG), o Colé-
gio Registral Imobiliário do Estado de Goiás 
(CORI-GO), o Colégio Registral do Rio Gran-
de do Sul, o Colégio Registral Imobiliário de 
Mato Grosso do Sul, o Colégio de Registro de 
Imóveis do Paraná, além das Anoregs dos Es-
tados de Tocantins, Amazonas, Sergipe, Mato 
Grosso do Sul, Pará e do Distrito Federal.

Segundo o presidente do IRIB, João Pedro 
Lamana Paiva, a necessidade da criação de 
uma Coordenação Nacional se justifica pelo 
fato de o Provimento nº 47/2015, da Corre-
gedoria Nacional de Justiça, não ter previsto 
uma central nacional de registro eletrônico. 
“O sistema de registro eletrônico de imóveis, a 
ser implantado no país, deverá interligar as di-
ferentes centrais, que necessitam ter sua ação 
coordenada. Só assim vamos garantir a uni-
formidade na prestação dos nossos serviços. 
O IRIB, na qualidade de entidade de classe de 
âmbito nacional dos registradores de imóveis, 
surge naturalmente como fonte emissora de 
normas técnicas de interação”, afirma.

Instituída Coordenação Nacional 
das Centrais de Registro Imobiliário
Objetivo é criar padrões de interoperabilidade para a integração 
do sistema de registro eletrônico de imóveis do País

“O sistema de registro 
eletrônico de imóveis, a ser 
implantado no país, deverá 

interligar as diferentes 
centrais, que necessitam 
ter sua ação coordenada. 
Só assim vamos garantir a 
uniformidade na prestação 

dos nossos serviços”

João Pedro Lamana Paiva, 
presidente do Irib

R
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CRC do Registro Civil já 
interliga 11 Estados brasileiros
Ferramentas do sistema permitem a solicitação e emissão de certidões 
de nascimentos, casamentos e óbitos entre cartórios de diferentes Estados

São Paulo

Acre

Distrito 
Federal

Espírito 
Santo

Mato Grosso 
do Sul

Paraná

Pernambuco

Piauí

Amapá

Santa Catarina

Goiás
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ois novos Estados brasileiros aderi-
ram à Central de Informações Re-
gistro Civil (CRC) no último mês de 

abril. Com a entrada do Paraná e do Piauí ago-
ra já são 11 os Estados interligados que possi-
bilitam a busca, localização, solicitação e emis-
são de certidões de nascimentos, casamentos e 
óbitos em unidades diferentes daquela onde fo-
ram feitos os registros originais. Além dos car-
tórios, os pedidos também podem ser feitos na 
Internet, por meio do portal RegistroCivil.Org 
(www.registrocivil.org.br).

O sistema, administrado pela Associação 
dos Registradores de Pessoas Naturais do Es-
tado de São Paulo (Arpen-SP) e em funciona-
mento desde 2012, interliga São Paulo, Acre, 
Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, 
Piauí e Santa Catarina. O Estado de Sergipe já 

assinou o termo de adesão e deve ser a próxi-
ma unidade da Federação a utilizar o sistema.

O sistema da CRC permite que qualquer 
cartório interligado solicite certidões de nasci-
mento, casamento ou óbito de qualquer outro 
e materialize em sua unidade, possibilitando 
que o cidadão receba o documento sem preci-
sar se deslocar até o local em que se encontra 
o registro original.

No Paraná, a iniciativa abrange os 537 Car-
tórios de Registro Civil do Estado, presentes 
em todos os municípios e distritos. “É um 
grande avanço para a população que agora 
pode solicitar certidões de diferentes Estados 
do Brasil sem a necessidade de se deslocar ou 
fazer uso de despachantes”, disse o presidente 
do Instituto de Registro Civil das Pessoas Na-
turais do Estado do Paraná (Irpen-PR), Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior.

A implantação do sistema de transmissão 
eletrônica de certidões de nascimento, casa-
mento e óbito atende à regulamentação de 
Provimento nacional do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e faz parte do projeto de 
interligação nacional do Registro Civil que, 
entre outros módulos, permitiu a emissão do 
CPF já no registro de nascimento dos recém-
nascidos, totalizando, no Paraná, 24.093 emis-
sões desde dezembro de 2015.

A entrada do Piauí na CRC deu-se via o 
Provimento nº 04/2016 da Corregedoria Ge-
ral de Justiça do Piauí (CGJ-PI). Para o juiz 
auxiliar da CGJ-PI, José Airton Medeiros de 
Souza, “o ato do desembargador Sebastião 
Ribeiro Martins, Corregedor Geral de Justiça, 
para que os cartórios do Piauí passem a inte-

grar a CRC representa a inclusão do Estado 
no que de mais moderno existe no Brasil em 
relação a Registro Civil de Pessoas Naturais, 
possibilitando que usuários desse serviço em 
qualquer cartório do Estado possam usufruir, 
por exemplo, da obtenção de uma 2ª via de 
certidão de Registro Civil de qualquer cidade 
do País”.

A presidente da Arpen-SP, Monete Hipóli-
to Serra, acredita que “a interligação de todos 
os Estados em uma central única é essencial 
para que consigamos prestar um serviço com 
maior qualidade, agilidade, eficiência e segu-
rança, à medida que vamos conseguir dimi-
nuir barreiras e burocracias na obtenção de 
informações”.

“É um grande avanço para 
a população que agora 

pode solicitar certidões de 
diferentes Estados do Brasil 
sem a necessidade de se 
deslocar ou fazer uso de 

despachantes”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presidente 
do Instituto de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR)

“O ato do desembargador 
Sebastião Ribeiro Martins, 

Corregedor Geral de Justiça, 
para que os cartórios do 
Piauí passem a integrar a 
CRC representa a inclusão 
do Estado no que de mais 

moderno existe no Brasil em 
relação a Registro Civil de 

Pessoas Naturais”

José Airton Medeiros de Souza, 
juiz auxiliar da CGJ-PI

D

A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São 
Paulo (Arpen-SP), entidade que administra a Central de Informações do 
Registro Civil (CRC), disponibiliza aos cartórios integrados o sistema de 
WEBSERVICE para geração automática do número do CPF no ato do 
registro de nascimento, agilizando ainda mais o novo serviço disponibi-
lizado aos Cartórios de Registro Civil.

Através do webservice acoplado ao sistema interno da unidade passa a 
ser possível a inclusão automática do CPF no registro efetuado, bastan-
do ao cartório encaminhar o manual do webservice ao seu respectivo 
desenvolvedor, para que inclua a funcionalidade no sistema interno da 
unidade.

O manual de integração do webservice para ser enviado ao programa-
dor do cartório está disponível no link:

https://ws.registrocivil.org.br/manuais/
manual_webservice_inscricao_cpf_1.0.pdf

CRC disponibiliza webservice para a emissão 
automática do CPF no registro de nascimento
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cediço que o diploma civil brasileiro 
sofreu grandes modificações com o 
advento do Código Civil de 2002. Tais 

modificações implicaram no avanço de de-
terminados institutos, dentre eles a escolha e 
modificação do regime de bens.

Durante a vigência do Código de 1916, era 
permitida a livre escolha do regime, vigoran-
do, até os idos de 1977, a Comunhão Univer-
sal como regime legal de bens, passando, após 
o advento da Lei do Divórcio a ser adotado o 
regime da Comunhão Parcial como regra. No 
entanto, era facultado aos nubentes aderirem 
a qualquer dos regimes existentes, o que era 
feito pelo pacto antenupcial, assim como o 
atual diploma estabelece.

Feito o pacto antenupcial, a mudança de 

regime nele convencionada ainda poderia ser 
feita, desde que não houvesse a celebração do 
casamento. Uma vez celebrado, o regime ali 
adotado tornava-se irrevogável ou inalterável, 
até a dissolução da sociedade conjugal. Desta 
forma estabelecia o artigo 230 do revogado 
diploma: “O regime de bens entre cônjuges 
começa a vigorar desde a data do casamento, 
e é irrevogável”.

Destaca-se que a irrevogabilidade trazida 
pelo Código de 1916 não versava apenas so-
bre a mudança de um regime para outro, mas 
também quanto qualquer alteração total ou 
parcial das regras do regime, pois julgava-se 
incompatível com o disposto no art. 230 do 
diploma. O autor Clóvis Bevilaqua defendia 
a ideia da irrevogabilidade, pois sendo o “ca-

samento um contrato pessoal e perpétuo, o 
regime de bens deve ser estável, inalterável, 
correspondendo “à perpetuidade e imutabili-
dade das relações pessoais, enquanto perdura 
a sociedade conjugal”.

O Princípio da Irrevogabilidade, no entan-
to, não foi utilizado pelo legislador sem qual-
quer propósito. À época da promulgação e 
vigência do Código de 1916, tinha-se a ideia 
de proteção, primeiramente à mulher casada, 
por ser, noutra esfera cultural brasileira, con-
siderada frágil e desprivilegiada nas relações 
conjugais e, em segundo plano, proteção a ter-
ceiros, que eventualmente poderiam se preju-
dicar pela mudança.

Por seu turno, o autor Caio Mário assim ar-
gumentava a favor da imutabilidade dizendo 

Mutabilidade do Regime de Bens
Estudo sobre os regimes patrimoniais de bens – Parte 4/6

Bruno Bittencourt Bittencourt

É
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que “na constância do casamento (os cônju-
ges) poderiam conduzir um dos consortes a 
alterar o regime econômico do matrimônio, 
com grave risco para os próprios créditos e 
provável prejuízo para os terceiros. Eventuais 
credores que tinham na meação de uma comu-
nhão universal, ou mesmo na partilha apenas 
dos aquestos (no regime da comunhão par-
cial), a expectativa de recebimento do seu cré-
dito, podem ver frustrada a quitação de seus 
haveres pela maliciosa migração dos cônjuges 
para o regime da completa separação de bens”.

Em contrapartida, mesmo antes da vigência 
do novo diploma civil, a doutrina brasileira já 
se manifestava favoravelmente à mutabilida-
de, acompanhado de regras de ordenamentos 
jurídicos estrangeiros como, por exemplo, o 
Código Civil italiano, espanhol, francês, ale-
mão, sueco, dentre outros.

Orlando Gomes na elaboração do pré-pro-
jeto do Código atual, defendia a mutabilidade, 
condenando a regra vigente à época, conside-
rando, no entanto, ser essencial a existência de 
requisitos para a mutabilidade.

Na mesma linha atuava Carvalho Santos que 
também repugnava o Princípio da Irrevogabi-
lidade dos regimes, asseverando que o “inte-
resse dos consortes, em certos casos, permitia 
aconselhar-lhe a modificação e que, no tocante 
a terceiros, seus direitos podiam ser ressalva-
dos, sem que houvesse necessidade de acolher 
inflexivelmente o principio da imutabilidade”.

Por certo, alguns fatores contribuíram para 
mudança, como por exemplo a inexperiência 
e imaturidade dos cônjuges, antes do início 
da vida conjugal, poderia inibi-los a tratarem 
de assuntos patrimoniais, sendo que “quanto 
mais sedimentado o relacionamento conju-
gal, quanto maior a intimidade dos cônjuges, 
quanto mais fortalecidos os seus vínculos fa-
miliares e as suas certezas afetivas, mais auto-
rizada estaria a mudança”, a fim de corrigirem 
os rumos escolhidos pela mera inexperiência.

Assim, “considerando a igualdade dos côn-
juges e dos sexos, consagrada pela Carta Políti-
ca de 1988, soaria sobremaneira herege aduzir 
que em plena era de globalização, com absolu-
ta identidade de capacidade e de compreensão 
dos casais, ainda pudesse um dos consortes, 
apenas por seu gênero sexual, ser considerado 
mas frágil, mais ingênuo e com menor tirocí-
nio mental do que o seu parceiro conjugal. Por 
esse prisma, desacolhe a moderna doutrina a 

defesa transigente da imutabilidade do regime 
de bens, pois homem e mulher devem gozar 
da livre autonomia de vontade para decidirem 
acerca da mudança incidental do regime pa-
trimonial de bens, sem que o legislador possa 
seguir presumindo que um deles possa abusar 
da fraqueza do outro”.

Corroborando com a doutrina majoritá-
ria, a nova norma civil, introduzida pela Lei 
10.406 de 10 de janeiro de 2002, inovou o Di-
reito de Família brasileiro, instituindo a muta-
bilidade motivada no sistema.

aPlicação aos casamentos 
realizados Pelo código civil de 1916

Como regra, a imutabilidade prevista no ar-
tigo 230 do Código Civil de 1916 era aplicada 
de forma absoluta, não podendo os consortes, 

trazia, nesses casos, a desarmonia no casamen-
to e chegava a acarretar o seu rompimento”.

Não obstante a rigidez estabelecida pelo 
Código Civil anterior, a jurisprudência1, em 
determinadas situações, autorizava a mudan-
ça de regime, pautando-se no princípio da boa 
fé que deve viger entre os cônjuges e para pro-
teção de alguns direitos.

Caso comum de alteração do regime após 
celebrado o casamento, ocorria na hipótese de 
fraude de um dos cônjuges, como por exem-
plo, um nubente, maior de sessenta anos, que 
omitia sua idade real afim de casar-se com 
regime diferente do obrigatório. Descoberta a 
fraude em hipótese alguma o regime fraudu-
lento poderia ser adotado.

A segunda exceção foi introduzida pela Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
(Decreto-Lei 4657/42, art. 7º, §5º2) que trouxe 
pela primeira vez no ordenamento brasileira 
a possibilidade legal de mudança de regime 
de bens na constância do casamento, porém, 
somente aplicada em favor do estrangeiro ca-
sado que, no ato da naturalização, com a de-
vida anuência do cônjuge, poderia optar pelo 
regime legal (comunhão parcial), no entanto, 
se já casados por este regime, a mudança era 
inadmitida. 

Ainda na vigência do Código de 1916, o Su-
premo Tribunal Federal editou a Súmula 377, 
considerada como uma atenuação à imutabili-
dade, que proclamou que “no regime da sepa-
ração legal de bens comunicam-se os adquiri-
dos na constância do casamento”, levando-se 
em consideração que o patrimônio adquirido 
com o labor de ambos não deveria apenas in-
tegrar ao patrimônio do varão apenas porque 
a aquisição fora feita em seu nome.

Por fim, também decidiu o Supremo Tribu-
nal Federal (RF, 124:105) que não ofendia ao 
princípio da irrevogabilidade, a cláusula no 
pacto antenupcial que estipulasse a mudança 
do regime de separação para comunhão, no 
caso de superveniência de filhos.

No que toca à escolha feita no pacto ante-
nupcial, esta poderia ser modificada, desde 
que não realizado o casamento, à semelhança 
do que ocorre com o diploma vigente.

“Corroborando com a 
doutrina majoritária, a nova 
norma civil, introduzida pela 
Lei 10.406 de 10 de janeiro 
de 2002, inovou o Direito de 
Família brasileiro, instituindo 
a mutabilidade motivada no 

sistema”

1 “Casamento. Regime de bens, Separação legal. Viúvo que não invetaria os bens da ex-mulher. I- O viúvo que recasa, pelo regime da comunhão de bens, sem antes proceder ao 
inventário dos bens do casal, beneficiando-se com patrimônio aportado pela nova esposa, alienado a benefício comum, não tem legitimidade para propor ação de retificação do re-
gistro civil, a fim de fazer prevalecer o regime da separação legal com o intuito de assim excluir a mulher da partilha do único bem com que ele concorreu para o patrimônio do casal, 
comportamento malicioso que não pode encontrar guarida no ordenamento jurídico, presidido pelo princípio da boa-fé. Nesse caso seria só dos filhos o interesse em promover a ação. 
Carência reconhecida” (JSTJ, 70/119, REsp 21.162-5-SP (92.0009159-4).
2 Art. 7º § 5º O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se 
apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro.

Bruno Bittencourt Bittencourt é advogado, 
assessor da Presidência do Sinoreg-ES, 

pós-graduado em direito notarial e registral 
pela Universidade Anhanguera

mesmo que por consentimento mútuo fazer 
qualquer alteração, total ou parcial do regime 
adotado à época do casamento, o que, em de-
terminadas situações, causava desarmonia en-
tre os casais, ocasionando o fim da sociedade 
conjugal.

Esta linha de raciocínio era adotada por 
Washington De Barros Monteiro, o qual dizia 
que “em nosso direito, porém, o regime era 
inalterável, perpétuo; qualquer modificação 
que nele se introduzisse seria radicalmen-
te nula. A proibição de inovar era estatuída 
em termos absolutos. Nessas condições, toda 
modificação a posteriori achava-se inevitavel-
mente condenada. Quer o casamento se reali-
zasse no Brasil, quer no estrangeiro, segundo 
a lei local, o regime era imutável.(...) A impos-
sibilidade de modificação do regime de bens 
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itória (ES) – O dia 18 de novembro 
passa a ser oficialmente o Dia Estadual 
do Notário e Registrador no Estado 

do Espírito Santo. De autoria do deputado es-
tadual Josias da Vitória (PSD) a lei, sancionada 
pelo governador Paulo César Hartung Gomes 
no último dia 13 de abril, passa a incluir a data 
no Calendário Oficial do Estado. 

A lei estabelece uma importante participa-
ção do Poder Executivo junto à sociedade nesta 
data, no qual poderão ser desenvolvidos pro-
gramas educativos que proporcionem conhe-
cimento aos cidadãos sobre os atos praticados 
nas serventias extrajudiciais. Serão realizadas 
ações e programas relacionados à importância 
do registro civil, registro imobiliário, registro de 
títulos e documentos, de pessoas jurídicas, de 
protesto e notas, para o exercício da cidadania.

Ao falar sobre a nova legislação, o deputado 
estadual Josias da Vitória acredita que seja uma 
homenagem merecida aos Notários e Registra-
dores capixaba, um reconhecimento do traba-
lho “por exercerem um papel primordial à so-
ciedade e por exercerem tutela administrativa 
dos interesses privados”, disse. “São os notários 
e registradores os responsáveis por garantir a 
publicidade, autenticidade, segurança e eficácia 
nos negócios e nos atos jurídicos do cidadão”, 
complementou o deputado.

Em uma reunião com o presidente do Sindi-
cato dos Notários e Registradores do Estado do 
Espírito Santo (Sinoreg-ES), Fernando Bran-
dão, realizada no último dia 25 de abril foram 
acordadas duas ações para o projeto: a primeira 
é a inclusão dos cartórios do Estado no progra-
ma Vida Nova Rio Doce, criado pela Comissão 
de Representação do Rio Doce, que visa recu-
perar o rio. Umas das ações do programa é o 
(Re) Florestar, que entrega aos pais uma muda 
de planta no ato do registro do recém-nascido. 

“O objetivo dessa ação, além de reflorescer 
o Rio Doce e depois expandir para as demais 
cidades capixabas, é despertar a conscientiza-
ção da população referente ao meio ambiente, 
além de ser um método que busca pensar no 
futuro do planeta”, explica o deputado. “Os 
cartórios são importantes nesse projeto, pois 
serão eles a distribuir a muda para cada nasci-
mento”, completou.

Nesse encontro com o presidente do Sinore-

g-ES também foi acordada a solenidade do Dia 
Estadual do Notário e Registrador que ocor-
rerá no dia 18 de novembro. Ficou acertado que 
cada deputado irá indicar um notário que re-
ceberá a medalha Hélio Valentim Sarlo.  Hélio 
Sarlo foi escolhido para ser homenageado por 
ter sido um importante oficial do Estado, e por 
sua contribuição à evolução da atividade extra-
judicial em sua trajetória profissional.

As duas ações tem o objetivo de enfatizar o 
trabalho dos notários e registradores que são 
de extrema importância para a sociedade. Para 
o deputado autor do projeto “boa parte dos 
cidadãos já conhece o trabalho dos cartórios 
quando os utilizam, e essa parceria entre a As-
sembleia Legislativa e o Sinoreg-ES ajuda à so-
ciedade a conhecer a amplitude dos trabalhos 
realizados pela classe”. 

Espírito Santo institui o Dia Estadual 
do Notário e do Registrador
Data de 18 de novembro passa a constar no Calendário Oficial do Estado 
e Sinoreg-ES fecha ações pontuais para marcar as comemorações

V

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Faço saber que Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no Calendário Oficial do Estado, o Dia Estadual do Notário e 
Registrador, a ser comemorado, anualmente, no dia 18 do mês de novembro. 

Art. 2º No Dia Estadual do Notário e Registrador, o Poder Executivo poderá desenvolver 
ações e programas educativos junto à sociedade, escolas, autarquias e demais enti-
dades da administração direta e indireta, relacionados à importância do registro civil, 
registro imobiliário, registro de títulos e documentos, de pessoas jurídicas, de protes-
to e notas, para o exercício da cidadania, para regularização fundiária, a formalização 
dos negócios jurídicos e a possibilidade de desjudicialização de alguns procedimentos. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 13 de abril de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Governador do Estado

Lei nº 10.518 institui o 
Dia Estadual do Notário e Registrador

O deputado Josias 
da Vitória, autor 
do projeto de lei 
que originou o dia 
estadual no notário 
e do registrador no 
Espírito Santo
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Autor do Projeto de Lei que deu origem ao 
Dia do Notário e Registrador capixaba, Josias 
Mario da Vitória, 44 anos, nasceu no distrito 
de São Sebastião, em Colatina, onde viveu até 
os seis anos de idade, quando mudou-se para 
o bairro São Vicente, sede do município. Filho 
de mãe costureira e pai carpinteiro, Da Vitória 
casou-se em 1997 com Luciana Tozato, com 
quem teve os trigêmeos Bárbara, Bruno e Bru-
nela (10 anos de idade) e, mais tarde, a caçula, 
Brisa (8 anos).

Da Vitória sempre quis defender a socieda-
de. De duas formas, conseguiu.

Em outubro de 1990, ingressou na Polícia 
Militar do Espírito Santo: foi soldado e cabo. 
Entrou para o quadro de policiais da reserva 
quando foi eleito, em 2006, deputado estadual, 
primeiro cargo público eletivo a que concorreu.

No parlamento, Da Vitória foi líder do seu 
partido, o PDT, presidente da Comissão de 
Segurança por duas gestões e presidente da 
Comissão de Educação. Entre suas princi-
pais bandeiras estão a educação, a segurança 
pública e o combate às drogas e à violência, 
tema que foi pauta da Comissão Especial para 
discutir a Redução da Criminalidade e da Vio-
lência, que teve seus trabalhos, de um ano de 
duração, encerrados em dezembro de 2011.

Na eleição de 2014, Da Vitória foi reeleito para 
o terceiro mandato na Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo com 40.090 votos.

Revista Notarial e Registral - Qual a impor-
tância da Lei Estadual 10.518/2016 que insti-
tui o Dia Estadual do Notário e Registrador?
Josias da Vitória - Os Notários e Registrado-
res cumprem um importante papel social, na 
medida em que exercem a tutela administra-
tiva dos interesses privados. São os responsá-
veis por garantir a publicidade, autenticidade, 
segurança e eficácia nos negócios e nos atos 
jurídicos do cidadão. Por isso, nada mais justo 
que criar uma homenagem ao Dia do Notário 
e Registrador para que possamos homenagear 
esses profissionais dedicados que cumprem 

um papel primordial à sociedade.
 
Revista Notarial e Registral – Como surgiu 
esta iniciativa e qual a importância desta ati-
vidade para o Estado?
Josias da Vitória - O Dia Estadual do No-
tário e do Registrador tem como objetivo 
comemorar o dia desses importantes pro-
fissionais para toda a sociedade, bem como 
conscientizar a população sobre a impor-
tância para a cidadania do trabalho desses 
profissionais do Direito. E foi através do pe-
dido de membros da sociedade civil e dos 
próprios notários é que resolvemos criar 
o dia para homenagear esses profissionais.
 
Revista Notarial e Registral - A Lei 10.518/2016 
prevê no Dia Estadual do Notário e Registra-
dor, o Poder Executivo desenvolverá ações 
e programas educativos juntos à sociedade.  
Como serão esses programas?
Josias da Vitória – No dia 25 de abril tivemos 
uma reunião com o presidente do Sinoreg-RS, 
Fernando Brandão, onde fechamos duas ações 
importantes à sociedade. A primeira, e julgo 
ser a mais importante, é a inclusão dos car-
tórios do Espírito Santo no programa Vida 
Nova Rio Doce. O Programa foi criado pela 
Comissão de Representação do Rio Doce e 
são seis ações que visam recuperar o rio Doce. 
Uma das ações, que é o projeto (Re) Florestar, 
visa entregar aos pais uma muda de planta ao 
ir aos cartórios registrar o recém-nascido. A 
ideia é reflorestar, inicialmente o rio Doce, em 
seguida, as demais cidades capixabas. Quere-
mos que cada família plante essas mudas e que 
elas cresçam junto daquela criança. É pensar 
no futuro do planeta. E os cartórios são im-
portantes nesse projeto, pois serão eles a dis-
tribuir a muda para cada nascimento. Outro 
ponto é a solenidade do Dia Estadual do Notá-
rio, que será realizada no dia 18 de novembro, 
onde cada deputado irá indicar um notário e 
entregaremos a medalha Hélio Valentim Sar-
lo. Contamos com o apoio de todos os cartó-

rios do Estado para esta homenagem. 

Revista Notarial e Registral – Por que a ho-
menagem a Hélio Valentim Sarlo?
Josias da Vitória –Escolhemos o homenagea-
do Hélio Valentim Sarlo, onde relataremos um 
breve histórico de sua jornada. Hélio, nascido 
aos 18 de setembro de 1925, na cidade de Vi-
tória, filho de Alfredo Sarlo, então Oficial do 
Registro Civil até 1936, e Alice Valentim Sar-
lo, que posteriormente assumiu a titularidade 
da serventia em virtude do falecimento do Sr. 
Alfredo. Concluiu o curso ginasial no Colégio 
Salesiano Santa Rosa em Niterói – Rio de Ja-
neiro em 1941 e 1943 e nesse mesmo colégio 
cursou o Cientifico. Aos 29 de dezembro de 
1943, por Portaria do Dr. Euripedes Queiroz 
do Valle, Juiz de Direito da Comarca de Vi-
tória, foi nomeado para exercer a função de 
escrevente compromissado. Em 1945 ingres-
sou na Faculdade de Direito do Espírito Santo, 
situada no centro de Vitória. Em 18 de no-
vembro de 1965, com a aposentadoria da Ofi-
cial Alice Valentim Sarlo, assume em caráter 
efetivo, por decreto datado de 13 de dezembro 
de 1965, do então Governador do Estado, Dr. 
Francisco Lacerda de Aguiar, o cargo de Ofi-
cial do Registro Civil que exerceu, com indis-
cutível eficiência até outubro de 1991 quando 
veio a falecer. Cumpriu de maneira reta e dig-
na todas as tarefas inerentes ao seu cargo. 
 
Revista Notarial e Registral - O senhor acre-
dita que a sociedade esteja bem informada 
sobre a importância dos atos praticados pe-
las unidades extrajudiciais?
Josias da Vitória - Boa parte da socieda-
de apenas conhece o trabalho dos cartórios 
quando necessita. Mas, são trabalhos como 
esta parceria entre a Assembleia e o Sinore-
g-ES que ajudam à sociedade a conhecer os 
trabalhos realizados. A entrega da medalha 
Hélio Valentim Sarlo é uma oportunidade de 
toda a sociedade conhecer o trabalho desses 
profissionais.

“Nada mais justo que criar 
uma homenagem ao Dia do 
Notário e Registrador”
Reeleito para o terceiro mandato na 
Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo, deputado Da Vitória fala sobre 
a recente lei sancionada no Estado
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Colégio Notarial do Brasil – Seção Es-
pírito Santo (CNB-ES), reproduz publi-
cação da Seção de São Paulo (CNB/SP), 

considerando a entrada em vigor no Novo 
Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), 
ocorrida no dia 18 de março de 2016, orienta 
os tabeliães para que se atentem às principais 
alterações que afetaram a atividade notarial.

ParticiPação de advogado na lavra-
tura de escritura de dissolução de 
união estável
É necessária a presença de advogado ou defen-
sor público para a lavratura de escritura pú-
blica de extinção consensual de união estável, 
conforme §2º do artigo 733 do Novo CPC:
Art. 733 O divórcio consensual, a separação 
consensual e a extinção consensual de união 
estável não havendo nascituro ou filhos inca-
pazes e observados os requisitos legais, pode-
rão ser realizados por escritura pública, da qual 
constarão as disposições de que trata o art. 731.
§ 1º A escritura não depende de homologação 
judicial e constitui título hábil para qualquer 
ato de registro, bem como para levantamen-
to de importância depositada em instituições 
financeiras.
§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura se 
os interessados estiverem assistidos por advo-
gados ou por defensor público, cuja qualifica-
ção e assinatura constarão no ato notarial.

divórcio, seParação e dissolução de 
união estável no caso de nascituro
Havendo nascituro, é vedada a lavratura de 
escrituras de divórcio consensual, separação 
consensual e a extinção consensual de união 
estável, conforme artigo 733 do Novo CPC:
Art. 733 O divórcio consensual, a separação 
consensual e a extinção consensual de união 
estável, não havendo nascituro ou filhos in-
capazes e observados os requisitos legais, po-
derão ser realizados por escritura pública, da 
qual constarão as disposições de que trata o 
art. 731.
Conforme o caso, recomenda-se inserir decla-
ração das partes nesse sentido.

Procuração Para advogado
A procuração outorgada integrante de socie-
dade de advogados também deverá conter os 
dados desta.

Art. 105 A procuração geral para o foro, ou-
torgada por instrumento público particular 
assinado pela parte, habilita p advogado a pra-
ticar todos os atos do processo, exceto receber 
citação, confessar, reconhecer a procedência 
do pedido, transigir, desistir, renunciar ao di-
reito sobre o qual se funda a ação, receber, dar 
quitação, firmar compromisso e assinar decla-
ração de hipossuficiência econômica, que de-
vem constar de cláusula específica.
§ 1º A procuração pode ser assinada digital-
mente, na forma da lei.
§ 2º A procuração deverá conter o nome do 
advogado, seu número de inscrição na Ordem 
dos Advogados do Brasil e endereço completo.
§ 3º Se o outorgado integrar sociedade de ad-
vogados, a procuração também deverá con-
ter o nome dessa, seu número de registro na 
Ordem dos Advogados do Brasil e endereço 
completo.

ata notarial
A ata notarial foi incluída no Capítulo XII – 
Das Provas.
Art. 384 A existência e o modo de existir de 
algum fato podem ser atestados ou documen-
tados, a requerimento do interessado, me-
diante ata lavrada por tabelião.
Parágrafo único Dados representados por 

imagem ou som gravados em arquivos eletrô-
nicos poderão constar da ata notarial.

inventário e divórcio
Foi incluída expressa disposição para constar 
que as escrituras públicas de inventários e di-
vórcio são títulos hábeis para levantamento de 
valores depositados em instituições financei-
ras.
Art. 610 Havendo testamento ou interessado 
incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.
§ 1º Se todos fossem capazes e concordes, o 
inventário e a partilha poderão ser feitos por 
escritura pública, a qual constituirá documen-
to hábil para qualquer ato de registro, bem 
como para levantamento de importância de-
positada em instituições financeiras.
...
Art. 733 O divórcio consensual, a separação 
consensual e a extinção consensual de união 
estável, não havendo nascituro ou filhos in-
capazes e observados os requisitos legais, po-
derão ser realizados por escritura pública, da 
qual constarão as disposições de que trata o 
art. 731.
§ 1º A escritura não depende de homologação 
judicial e constitui título hábil para qualquer ato 
de registro, bem como levantamento de impor-
tância depositada em instituições financeiras.

O novo CPC e a atividade notarial
Saiba quais foram as principais mudanças ocorridas na 
atividade notarial com a entrada em vigor da Lei 13.105/2015

O
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) alterou a Resolução CNJ 35/2007, que regulamenta a 
realização de separação e divórcio consensual por via administrativa, para esclarecer que o 
procedimento consensual não pode ser obtido caso a esposa esteja grávida. Até então, a Reso-
lução previa como requisito para obter o divórcio ou a separação consensual a inexistência de 
filhos comuns menores ou incapazes. A alteração na norma foi aprovada de forma unânime pe-
los conselheiros do CNJ na 9ª Sessão do Plenário Virtual, realizada no período de 15/3 a 22/3.
 
A alteração da Resolução é resultado de trabalho desenvolvido no âmbito da Comissão de 
Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas e foi levada a efeito no Procedimento de Competên-
cia de Comissão nº 0002625-46.2014.2.00.0000, de relatoria do conselheiro Carlos Eduardo 
Dias, visando abarcar a hipótese em que a mulher casada está grávida e deseja optar pela 
separação ou divórcio consensual. O conselheiro Carlos Eduardo Dias considerou, em seu voto, 
que permitir o procedimento consensual nestes casos poderia gerar risco de prejuízo ao nasci-
turo, que pode ter seus direitos violados – como no caso, por exemplo, da partilha de um bem 
comum com outro filho capaz.
 
Os conselheiros do CNJ também assentaram o entendimento de que o estado gravídico, caso 
não seja evidente, deve ser declarado pelos cônjuges, não cabendo ao tabelião investigar o 
fato, o que exigiria um documento médico e burocratizaria o processo

Divórcio consensual em cartório não 
é possível caso a mulher esteja grávida

título executivo extrajudicial
Foi incluída, dentre os títulos executivos ex-
trajudiciais, certidão relativa a valores de emo-
lumentos devidos pelos atos praticados.
Art. 784 São títulos executivos extrajudiciais:
...
XI – a certidão expedida por serventia nota-
rial ou de registro relativa a valores de emolu-
mentos e demais despesas devidas pelos atos 
por ela praticados, fixados nas tabelas estabe-
lecidas em lei;

usucaPião extrajudicial
Foi criada uma nova modalidade de reconhe-
cimento de usucapião no qual está prevista a 
lavratura de ata notarial para instruir requeri-
mento junto ao Oficial de Registro de Imóveis 
da comarca em que estiver situado o imóvel 
usucapiendo.
Art. 1.071 O Capítulo III do Título V da Lei 
6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Re-
gistros Públicos), passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 216-A: (Vigência)
“Art. 216-A Sem prejuízo da via jurisdicional, 
é admitido o pedido de reconhecimento ex-
trajudicial de usucapião, que será processado 
diretamente perante o cartório do registro de 
imóveis da comarca em que estiver situado o 
imóvel usucapiendo, a requerimento do inte-
ressado, representado por um advogado, ins-
truído com:
I – ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando 
o tempo de posse do requerente e seus anteces-
sores, conforme o caso de suas circunstâncias;
II – planta e memorial descritivo assinado por 
profissional legalmente habilitado, com prova 
de anotação de responsabilidade técnica no 
respectivo conselho de fiscalização profissio-
nal, e pelos titulares de direitos reais e de ou-
tros direitos registrados ou averbados na ma-
trícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confiantes;
III – certidões negativas dos distribuidores da 
comarca da situação do imóvel e do domicílio 
do requerente;
IV – justo título ou quaisquer outros docu-
mentos que demonstrem a origem, a conti-
nuidade, a natureza e o tempo da posse, tais 
como o pagamento dos impostos e das taxas 
que incidirem sobre o imóvel.
§ 1º O pedido será autuado pelo registrador, 
prorrogando-se o prazo da prenotação até o 
acolhimento ou a rejeição do pedido.
§ 2º 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, pes-
soalmente ou pelo correio com aviso de rece-
bimento, para manifestar seu consentimento 
expresso em 15 (quinze) dias, interpretado o 

seu silêncio como discordância.
§ 3º O oficial de registro de imóveis dará ciên-
cia 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.
§ 4º O oficial de registro de imóveis promove-
rá a publicação de edital em jornal de grande 
circulação, onde houver, para a ciência de ter-
ceiros eventualmente interessados, que pode-
rão se manifestar em 15 (quinze) dias.
§ 5º Para a elucidação de qualquer ponto de 
dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas 
diligências pelo oficial de registro de imóveis.
§ 6º Transcorrido o prazo de que trata o § 4º 
deste artigo, sem pendência de diligências na 
forma do § 5º deste artigo e achando-se em or-
dem a documentação, com inclusão da concor-
dância expressa dos titulares de direitos reais e 
de outros direitos registrados ou averbados na 
matrícula no imóvel usucapiendo e na matrí-
cula dos imóveis registrará a aquisição do imó-
vel com as descrições apresentadas, sendo per-
mitida a abertura de matrícula, se for o caso.
§ 7º Em qualquer caso, é lícito ao interessado 
suscitar o procedimento de dúvida, nos ter-
mos desta Lei.
§ 8º Ao final das diligências, se a documenta-
ção não estiver em ordem, o oficial de registro 
de imóveis rejeitará o pedido.
§ 9º A rejeição do pedido extrajudicial não 
impede o ajuizamento de ação de usucapião.
§ 10º Em caso de impugnação do pedido de 
reconhecimento extrajudicial de usucapião, 
apresentada por qualquer um dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados 

ou averbados na matrícula do imóvel usuca-
piendo e na matrícula dos imóveis confinan-
tes, por algum dos entes públicos ou por al-
gum terceiro interessado, o oficial de registro 
de imóveis remeterá os autos ao juízo compe-
tente da comarca da situação do imóvel, ca-
bendo ao requerente emendar a petição inicial 
para adequá-la ao procedimento comum.”

gratuidade nos atos notariais
A gratuidade no Novo CPC ficou restrita ex-
clusivamente à hipótese prevista no artigo 98, 
§ 1º, IX.
Art. 98 A pessoa natural ou jurídica, brasileira 
ou estrangeira, com insuficiência de recursos 
para pagar as custas, as despesas processuais e 
os honorários advocatícios tem direito à gra-
tuidade de justiça, na forma da lei.
§ 1º A gratuidade da justiça compreende:
...
IX – os emolumentos devidos a notários ou 
registradores em decorrência da prática de re-
gistro, averbação ou qualquer outro ato nota-
rial necessário à efetivação de decisão judicial 
ou à continuidade de processo judicial no qual 
o benefício tenha sido concedido.
§ 8º Na hipótese do § 1º, o inciso IX, haven-
do dúvida fundada quanto ao preenchimento 
atual dos pressupostos para a concessão de 
gratuidade, o notários ou registrador, após 
praticar o ato, pode requerer, ao juízo compe-
tente para decidir questões notariais ou regis-
trais, a revogação total ou parcial do benefício 
ou a sua substituição pelo parcelamento de 
que trata o § 6º deste artigo, caso em que o 
beneficiário será citado param em 15 (quinze) 
dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Fonte: CNB-SP
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Comarca de Linhares regulamenta 
expedição de certidão de inteiro teor

Decisão possibilita a expedição 
de certidão de nascimento de 
inteiro teor sem a necessidade 
de autorização judicial

PORTARIA N° 004/2016

O Exm° Sr. Dr. THIAGO ALBANI OLIVEI-
RA, M.M. Juiz de Direito da Vara dos Feitos 
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Re-
gistros Públicos e Meio Ambiente de Linha-
res/ES, Estado do Espírito Santo, por nomea-
ção na forma de lei, no uso de suas atribuições 
legais etc.

CONSIDERANDO a grande quantidade de 
ações constantemente ajuizadas, perante a 
Vara de Registros Públicos de Linhares/ES, em 
face de Cartórios de Registro Civil de Pessoas 
Naturais situados neste Município, com pedi-
dos de obtenção de certidão de nascimento 
com inteiro teor, ante a negativa administrati-
va da expedição voluntária deste documento.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5°, 
caput e alínea “b”, da Constituição Federal: 
“são a todos assegurados, independentemen-
te do pagamento de taxas: […] a obtenção de 

certidões em repartições públicas, para defesa 
de direitos e esclarecimento de situações de 
interesse pessoal”.

CONSIDERANDO as normas dos artigos 16, 
17 (caput), 18, 19 (caput) e 20 (caput) da Lei 
de Registros Públicos (Lei n° 6.015/73), que 
asseguram a qualquer pessoa a obtenção, na 
seara administrativa – independentemente de 
autorização judicial -, sem a necessidade de 
exposição do motivo ou interesse particular, 
informações e certidões a seu respeito cons-
tantes do registro civil, inclusive certidão de 
nascimento de inteiro teor, cuja lavratura e 
expedição não pode ser retardada por mais de 
5 (cinco) dias, sob pena de responsabilização 
disciplinar, ressalvados os casos previstos nos;

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 repro-
duzem, basicamente, as garantias e os coman-

dos contidos nos dispositivos da Lei de Regis-
tros Públicos (Lei n° 6.015/73) supracitados;

CONSIDERANDO que a recusa do Cartó-
rio de Registro Civil de Pessoas Naturais em 
fornecer certidão de nascimento com inteiro 
teor ou a restrição no atendimento de pedido 
neste sentido somente podem se dar quando 
presentes as hipóteses excepcionais previstas 
na Lei de Registros Públicos e no Código de 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Espírito Santo.

CONSIDERANDO, dentro das mencionadas 
hipóteses excepcionais, que, nos termos do 
artigo 19, § 3°, da Lei de Registros Públicos 
(Lei n° 6.015/73) e o artigo 1.053, caput e pa-
rágrafo único, do Código de Normas da Cor-
regedoria Geral da Justiça do Estado do Espí-
rito Santo, é vedada a expedição de certidão 
de nascimento de inteiro teor que mencione 
informações sobre o indivíduo ter sido con-
cebido de relação matrimonial ou extramatri-
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“Diante de todo o exposto, respondo positivamente a esta consulta para que seja 
dada a seguinte interpretação ao art. 1.053, caput e parágrafo único, do Código de 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo:

1°) as certidões de nascimento previstas no caput do art. 1.053 do CNCGJES de-
vem ser expedidas independentemente de despacho judicial, podendo ser reque-
ridas por qualquer indivíduo além que não podem trazer redação que possibilite 
qualquer interpretação/identificação de o indivíduo ter sido concebido ou de relação 
matrimonial/extramatrimonial, ou de adoção.

2°) as certidões de inteiro teor, desde que advindas de (i) autorização judicial ou 
de (ii) requisição judicial, poderão estar redigidas de forma a interpretar/identificar 
que a pessoa foi concebida de relação matrimonial/extramatrimonial ou de adoção, 
ressaltando a necessidade de estarem indevidamente fundamentadas, asseguran-
do os direitos, as garantias e os interesses do registrado.” (destaques no original)

2. Conforme descrito no relatório, insurge-se o requerente contra ato publicado pela 
Corregedoria de Justiça do Estado de Rio Grande do Sul (Ofício-Circular n° 618/09) 
que determinou que a obtenção de certidões de nascimento com inteiro teor se dê 
exclusivamente por intermédio de decisão judicial proferida em processo regular-
mente instaurado, em todas as Comarcas do Estado […] Aliás havendo disposição le-
gal expressa em sentido oposto ao do ato impugnado e inexistindo qualquer ressalva 
na norma reguladora da matéria que possa lhe conceder fundamento de validade, o 
ato em análise a figura-se em verdade, acimado de nulidade insanável, por absoluta 
afronta ao princípio da legalidade administrativa. […] 

Ademais, ainda que assim não fosse, não se pode admitir que a requerida a pretexto 
de coibir suposta fraude na obtenção de cidadania (INF10), restrinja, por meio de 
ato infralegal, o que a Lei Federal que rege a matéria definiu como de ampla publici-
dade. […] A toda sorte, tal prática, importa, em usurpação de competência privativa 
da União, dos termos do expressamente contido no art. 22, incisos I e XXV da Cons-
tituição Federal; […] 

Ademais, não se pode olvidar que a regra geral é sempre a transparência e a publici-
dade, ficando as situações de sigilo restritas às hipóteses taxativamente elencadas 
no próprio texto constitucional. […] 

Assim, por considerar que o ato impugnado pelo requerente ostenta, de fato, vício 
insanável, tanto em razão da usurpação de competência praticada pela Corregedo-
ria Geral gaúcha quanto pela ofensa que representou aos princípios da legalidade e 
da publicidade, JULGO PROCEDENTE o presente pedido para decretar a nulidade do 
Ofício-Circular n° 618/09, restaurando-se imediatamente as regras da expedição de 
certidões do nascimento com inteiro teor ao status que ante (CNJ- PP – Pedido de 
Providências – Conselheiro – 0000705-42.2011.2.00.0000 – Rel. BRUNO DANTAS 
– 141- Sessão – 14/02/2012)

Conclusão exposta na decisão

Dê-se ciência aos Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Presidente do Egrégio Tri-
bunal de Justiça e Corregedor-Geral da Jus-
tiça do Estado do Espírito Santo, bem como 
ao MM. Juiz de Direito deste fórum, ao Ilustre 
Representante do Ministério Público e ao Ilus-
tre Defensor Público designado para a atuar 
na unidade judiciária.

Dê-se ciência aos Delegatários dos Cartórios 

de Registro de Civil de Pessoas Naturais, situa-
dos no Município de Linhares/ES.

Publique-se no órgão oficial de divulgação do 
Poder Judiciário deste Estado.

Cumpra-se

Linhares/ES, 29 de março de 2016

THIAGO ALBANI OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

monial, ou de adoção, salvo por determinação 
judicial, conforme interpretação conferida ao 
referido dispositivo do Código de Normas em 
decisão do Corregedor-Geral da Justiça, por 
ocasião da solução da consulta tombada sob o 
n° 1114250, publicada no Diário da Justiça no 
dia 26/08/2011 (p 158);

CONSIDERANDO o entendimento adotado 
pelo Plenário do Conselho Nacional de Justi-
ça, por ocasião do julgamento do Pedido de 
Providências n° 0000705-42.2011.2.0000, no 
sentido de que, ressalvados os casos expres-
samente previstos na legislação, revela-se ile-
gítima a exigência de decisão judicial como 
condição para o fornecimento de certidão de 
nascimento de inteiro teor ao particular inte-
ressado, afirmando a regra geral da transpa-
rência e publicidade nesta matéria.²

CONSIDERANDO incumbir aos juízes de 
Direito com competência em matéria de Re-
gistros Públicos a inspeção das atividades 
desenvolvidas pelos cartórios extrajudiciais 
que se encontram sob sua jurisdição, zelando 
pelo cumprimento normas legais e infralegais 
de regência, nos termos dos artigos 1° e 4° do 
Provimento n° 37/2013 da Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado do Espírito Santo

RESOLVE:

DETERMINAR QUE os Cartórios de Regis-
tro de Civil de Pessoas Naturais, situados no 
Município de Linhares/ES, ressalvadas as hi-
póteses expressamente previstas em normas 
constitucionais, infraconstitucionais e infrale-
gais, se abstenham de condicionar a expedição 
de certidão de nascimento de inteiro teor em 
favor do particular interessado ou quem lhe 
represente legalmente à prévia autorização ou 
decisão judicial.

DETERMINAR QUE se o requerente for o re-
gistrado, o qual tem em seu assento qualquer 
das hipóteses do art. 1.053 do Código de Nor-
mas, a certidão deverá ser emitida mediante 
requerimento formal do interessado, após 
cientificação pela serventia da existência de 
termos, palavras ou expressões que possam 
causá-lo constrangimento, com o requeri-
mento constando autorização expressa do in-
teressado/registrado para emissão da certidão.

DETERMINAR QUE se o requerente for ter-
ceiro e for verificada a incidência do art. 1.053 
do Código de Normas, permanece o procedi-
mento inalterado, respeitando a função teleo-
lógica do dispositivo, ou seja, evitar possíveis 
constrangimentos à pessoa.
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** Os documentos relacionados acima são 
exemplificativos, ou seja, podem ser exigi-
dos outros ou dispensados alguns, depen-
dendo do caso concreto, conforme a qua-
lificação notarial e registral do Tabelião de 
Notas e do Registrador Imobiliário. 

2a) documentos necessários – 
usucaPião judicial
1) Se não for possível a utilização dos proce-

dimentos acima, deverá ser feita uma Ação 
Judicial de Usucapião, onde os documen-
tos acima poderão ser aproveitados, infor-
mação essa que deve ser consignada na Ata 
Notarial de Usucapião Extrajucidicial.

Veja a íntegra da Cartilha sobre Usucapião 
Extrajudicial no link

http://www.sinoreg-es.org.br/__Documen-
tos/Upload_Conteudo/arquivos/Cartilha_
UNIREGISTRAL.pdf

Sinoreg-ES realiza debate sobre a Usucapião 
Extrajudicial em Domingos Martins
Encontro reuniu 127 pessoas da região, esclareceu dúvidas e 
distribuiu material informativo sobre o novo ato notarial e registral

Sindicato dos Notários e Registradores 
do Estado do Espírito Santo (SINO-
REG-ES) realizou no dia 9 de abril, 

no hotel Aroso, em Pedra Azul, município de 
Domingos Martins o debate sobre a “Usuca-
pião Extrajudicial – Enunciados de Proce-
dimentos para o Estado do Espírito Santo”. 

O encontro, que reuniu 127 pessoas da 
região, teve como palestrante principal o re-
gistrador de Imóveis de Vargem Alta, Bruno 
Santolin Cipriano, além da participação de 
membros da diretoria do Sindicato. Foram 
distribuídos aos participantes materiais re-
lativos ao evento, como cartilha, proposta de 
enunciado, modelo de pedido e de ata nota-
rial, além dos documentos necessários. 

usucaPião extrajudicial

1) Passo a Passo
1) O cliente comparece ao Cartório de Notas 

para a lavratura de uma Ata Notarial de 
Usucapião Extrajudicial munido com os 
documentos necessários, que deverá tam-
bém ser assinada por um advogado 

2) Com a planta assinada pelo profissional 
(engenheiro, topógrafo e outros) com a 
ART (guia paga), que deverá ser assinada 
pelos confrontantes e pelo proprietário, o 
cliente deverá reconhecer firma na planta 
do imóvel de todas as assinaturas e dar en-
trada nos documentos no Cartório de Re-
gistro de Imóveis. 

3) Com a entrada da ata notarial e da plan-
ta do imóvel no Cartório de Imóveis será 
dado início ao procedimento registral. 

** A ata notarial deverá ser cobrada com va-
lor declarado (poderá ser informado o va-
lor venal, valor declarado pelas partes, va-
lor do contrato, imposto de renda e outros, 
sendo aquele que for maior) 

** A ata notarial poderá ser lavrada sem a ne-
cessidade da garantia do registro imobiliá-
rio pela via extrajudicial, pois a ata notarial 
poderá ser aproveitada como meio de pro-
va na via da usucapião judicial 

** A lavratura da ata notarial de usucapião ex-
trajudicial pelos Cartórios de Notas já é pos-
sível, pois o Novo Código de Processo Civil 
já está vigente com a previsão do artigo 1071 
(que criou o artigo 216-A, da Lei 6015/1973)

2) documentos necessários – 
usucaPião extrajudicial
1) Documentos pessoais do solicitante e do 

proprietário, tais como: carteira de identi-
dade e CPF ou Carteira nacional de habi-
litação (bem como dos confrontantes e de 
duas testemunhas que conheçam a situa-
ção do imóvel); 

2) Certidão de Casamento (se o regime for o 
da comunhão universal ou separação total 
de bens exige-se também a escritura de 
pacto antenupcial); 

3) ITR e CCIR do imóvel; 
4) Planta do imóvel assinada por profissional 

habilitado e pelo proprietário anterior e os 
confrontantes, com a anotação de respon-
sabilidade técnica – ART e memorial des-
critivo (deverá ser reconhecida a firma de 
todos); 

5) Escrituras do imóvel do proprietário ante-
rior e dos confrontantes; 

6) Cópia da Carteira da OAB do advogado 
para assinar a Ata Notarial de Usucapião

O

Evento reuniu mais de 100 pessoas no auditório do hotel Aroso, em Pedra Azul
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Provimento CGJES Nº 02/2016
Altera o Código de Normas da Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado do Espírito Santo, a fim de 
estabelecer modelagens de correição e alterar 
aspectos das inspeções judiciais. 
O Desembargador RONALDO GONÇALVES DE 
SOUSA, Corregedor-Geral da Justiça, no uso de 
suas atribuições e, 
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da 
Justiça é órgão de fiscalização, que disciplina 
a orientação administrativa com jurisdição em 
todo o Estado do Espírito Santo, conforme arti-
go 35, caput, da Lei Complementar Estadual nº 
234/02 (Código de Organização Judiciária); 
CONSIDERANDO ser o Código de Normas a prin-
cipal ferramenta de que dispõe a Corregedoria 
Geral a Justiça para uniformizar a orientação 
administrativa do foro judicial e extrajudicial em 
todo o Estado, sendo imperioso e necessário o 
constante aprimoramento das diversas disposi-
ções nele contidas; 
CONSIDERANDO a atividade correicional quali-
ficada desenvolvida pela Corregedoria Nacional 
de Justiça e por diversas Corregedorias de Justi-
ça do País, assim como o disposto no artigo 105 
da Lei Complementar nº 35/1979, no Código de 
Ética da Magistratura e no artigo 60, VIII, do Re-
gimento Interno do ETJES; 
CONSIDERANDO por fim o quanto deliberado 
pela Comissão Revisora do Código de Normas e 
aprovado pelo Exmo. Desembargador Correge-
dor-Geral da Justiça, no sentido de qualificar as 
correições realizadas no âmbito do Poder Judiciá-
rio do Estado do Espírito Santo, de modo a dina-
mizar e modernizar as atividades de orientação 
e fiscalização em prol da melhoria dos serviços 
judiciais e extrajudiciais;
 
RESOLVE: 
Artigo 1º ALTERAR os dispositivos do Código de 
Normas desta Corregedoria Geral da Justiça, que 
passarão a ter a seguinte redação: 
Art. 10 O Corregedor-Geral de Justiça realizará 
correição nos ofícios extrajudiciais, nos ofícios 
judiciais de Primeira Instância e nas Turmas Re-
cursais dos Juizados Especiais, por meio de pre-
sença física e/ou por análises dos sistemas de 
informatização, objetivando, em qualquer situa-
ção, a apuração e prevenção de irregularidades, 
o aprimoramento e a eficiência na prestação dos 
serviços, assim como a orientação administrativa. 
Art. 11 A função correicional realizar-se-á por 

meio de qualquer das modelagens de correições 
classificatórias a seguir:
I Correição ordinária – é a atividade orientado-

ra, fiscalizadora e disciplinar em que, de for-
ma presencial e por meio de aviso prévio, o 
Corregedor-Geral da Justiça a exerce sobre os 
serviços do foro judicial e extrajudicial, não de-
pendendo de qualquer evento específico para o 
seu desenvolvimento;

II Correição extraordinária – é a atividade fiscali-
zadora e disciplinar em que, por determinação 
do Tribunal, na forma do Regimento Interno, por 
meio de requerimento ou por dever de ofício, o 
Corregedor-Geral da Justiça a exerce ao tomar 
conhecimento de graves irregularidades prati-
cadas nos serviços do foro judicial e extrajudi-
cial, podendo ser realizada a qualquer momen-
to e sem aviso;

III Correição virtual – é a atividade orientadora, 
fiscalizadora e disciplinar em que, por meio de 
prévio aviso, o Corregedor-Geral da Justiça a 
exerce tão só sobre os serviços do foro judicial, 
valendo-se, para tanto, da análise de dados 
captados junto aos sistemas informatizados, in-
cluída a videoconferência, conforme a situação;

IV Correição estrutural – é a atividade orientado-
ra, fiscalizadora e disciplinar em que, sem aviso 
prévio, o Corregedor-Geral da Justiça a exerce 
sobre os serviços do foro judicial e extrajudi-
cial, a partir das análises informatizadas de de-
ficiências pontuais e sem maiores gravidades, 
mas que reclamam a presença física da equipe 
correicional no local, ainda que de forma breve, 
para estruturação e orientação.

§ 1° As atividades de correição e de fiscalização 
serão exercidas sempre com respeito e consi-
deração aos correicionados.

§ 2° Os procedimentos de correição realizar-se
-ão, preferencialmente, em período que não 
coincida com as férias do Magistrado.

§ 3° A Corregedoria Geral da Justiça dará pre-
ferência à realização de correições na forma 
virtual, devendo realizar, entretanto, ao menos 
5 (cinco) correições por ano nas unidades judi-
ciárias na forma física.

§ 4° O Corregedor-Geral da Justiça fará as correi-
ções nas Turmas Recursais e nos serviços judi-
ciais de Primeira Instância, abrangendo, entre 
outros, juízos, juizados, secretarias e qualquer 
serviço forense, bem como nas serventias ex-
trajudiciais, podendo delegá-las aos Juízes Cor-
regedores e a outros auxiliares, nos limites de 
suas atribuições.

§ 5° As correições ordinárias e virtuais serão pre-
cedidas de publicações de editais no Diário de 
Justiça eletrônico, enquanto que as correições 

extraordinárias e as estruturais não dependem 
de prévio aviso.

§ 6° Ficarão à disposição do Corregedor-Geral da 
Justiça ou dos Juízes Corregedores para o ser-
viço da correição, todos os notários, registra-
dores, servidores e funcionários da Justiça da 
Comarca, podendo ainda ser requisitada força 
policial, caso seja necessário.

§ 7° Durante o período da correição, não haverá 
suspensão de prazos, interrupção de distribui-
ção, transferência das audiências já marcadas, 
procurando-se evitar, ao máximo, prejuízo aos 
trabalhos normais na unidade correicionada.

§ 8º O Corregedor-Geral da Justiça, caso detec-
te na unidade correicionada uma situação de 
extremo prejuízo aos serviços judiciais, poderá 
propor à Egrégia Presidência do Tribunal de 
Justiça o auxílio de magistrados e servidores, 
sempre em período previamente determinado 
e de forma excepcional, a fim de que os traba-
lhos forenses tenham regular impulso.

§ 9º Durante as atividades correicionais, serão 
catalogadas as boas práticas porventura en-
contradas e, posteriormente, difundidas em 
meio específico, de preferência pela rede mun-
dial de computadores, como exemplo para as 
demais unidades.

§ 10 No ano em que forem correicionadas, por 
qualquer das modelagens de correição (or-
dinária, extraordinária, virtual ou estrutural), 
as unidades judiciárias ficam dispensadas da 
realização de inspeções judiciais (Provimento 
CGJES nº 30/2015); as inspeções anuais das 
unidades dos serviços extrajudiciais (Provimen-
to CGJES nº 29/2015) só serão dispensadas 
no ano em que a comarca for correicionada na 
modelagem ordinária.

Art. 11-A. A Correição, em qualquer modelagem, 
possui as seguintes etapas, sem prejuízo a ou-
tras:
a) análise de dados constantes nos sistemas in-
formatizados quanto a estatísticas, movimenta-
ções processuais, controles e cumprimentos de 
metas, na conformidade do Anexo XII do Código 
de Normas;
b) exame de processos específicos, na forma 
eletrônica ou física, bem como discussão de 
procedimentos e estratégias, objetivando maior 
eficiência em termos de qualidade e celeridade;
c) elaboração de relatórios e, conforme a situa-
ção, demais atos (provimentos de Comarca, ofí-
cios, entre outros), que, tão logo aprovados pelo 
Conselho Superior da Magistratura, serão ende-
reçados às autoridades, servidores e delegatá-
rios para o devido cumprimento e/ou ciência;

Provimento da CGJ-ES define 
modelagens de correições extrajudiciais
Regramento nº 02/2016 estabelece como se dará a 
fiscalização nos cartórios do Estado do Espírito Santo
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d) análise do cumprimento do provimento de Co-
marca ou de outras determinações impostas nas 
correições, que se dará pela forma eletrônica e, 
se necessário, pelo retorno da equipe correicio-
nal à unidade/comarca, ficando o arquivamento 
do expediente interno no âmbito da Corregedoria 
a depender de integral observância das mencio-
nadas imposições. 
Art. 11-B A inspeção correicional ocorrerá sem-
pre que o Corregedor-Geral de Justiça realizar 
atividade orientadora, fiscalizadora e disciplinar, 
mediante visitas em locais distintos das unida-
des do foro judicial ou extrajudicial em si, mas 
que guardem pertinência com os serviços por es-
tes prestados e encontrem correlação ao Poder 
Judiciário do Estado do Espírito Santo.
§ 1° Sempre que houver indícios veementes de 

ocultação, remoção ilegal ou dificultação do 
cumprimento de ordem judicial de soltura ou 
de apresentação de preso, especialmente em 
ação de habeas corpus, poderá ser feita correi-
ção extraordinária ou inspeção em presídio ou 
cadeia pública.

§ 2° As inspeções correicionais não dependem 
de prévio aviso. 

Art. 12 Caberá ao Juiz de 1ª. Instância que esti-
ver atuando pela unidade judiciária, na condição 

de titular, adjunto, designado ou substituto, as-
sim como a cada Presidente das respectivas Tur-
mas Recursais dos Juizados Especiais do Estado 
do Espírito Santo, a inspeção anual dos feitos ju-
diciais, serviços judiciários e administrativos, na 
conformidade do Provimento CGJES nº 30/2015.
 
Parágrafo único. O Presidente de Turma Recursal 
dos Juizados Especiais, para o cumprimento de seu 
dever inspecional, fica autorizado a solicitar os fei-
tos aos demais membros do Colegiado para tal fim, 
bem como a realizar anualmente o procedimento 
de inspeção por amostragem, devendo observar, 
no que for compatível, os critérios dos artigos 7º 
e 12, ambos do Provimento CGJES nº 30/2015.
 
Art. 12-A A inspeção nos Serviços Notariais e 
de Registro, de caráter permanente, será exerci-
da pelo Juiz de Direito que detiver competência 
na matéria de Registros Públicos, que enviará, 
anualmente, ao Corregedor-Geral da Justiça, 
relatório dessa atividade, via Sistema Hermes 
– Malote Digital, para a Secretaria de Monitora-
mento do Foro Judicial e Extrajudicial da Correge-
doria Geral do Espírito Santo, em conformidade 
ao disposto no Provimento CGJES n° 29/2015.
 
Art. 12-B Os modelos/formulários referenciados 
nos Provimentos CGJES nºs 29 e 30, ambos do 

ano de 2015, para fins de inspeções anuais dos 
serviços judiciais e extrajudiciais, ficam dispo-
nibilizados no sítio eletrônico da Corregedoria 
Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e, 
sempre que necessário, serão alterados para fins 
de melhorias.
§ 1° O modelo/formulário a ser utilizado pelo 

magistrado será aquele estiver disponível na 
data em que for publicada a portaria de abertu-
ra da inspeção.

§ 2° A Corregedoria Geral de Justiça manterá os 
modelos/formulários com as respectivas datas 
de eventuais modificações. 

Artigo 2º As inspeções dos serviços judiciais e 
extrajudiciais deflagradas após a publicação des-
te Provimento obrigatoriamente devem atender 
às normas e aos modelos/formulários. 
Artigo 3º Este provimento entrará em vigor na 
data de sua publicação.
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 
Vitória, 08 de abril de 2016.

 
Desembargador 

RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
Corregedor-Geral da Justiça
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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 FEVEREIRO/2016, 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$ 54.737,84 
(cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e 
sete reais e oitenta e quatro centavos) em apli-
cação CDB na agência 076 do Banestes. 

Vitória, 01 de abril de 2016.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

Demonstrativo mês de março de 2016

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  537.967,76
Saldo em caixa mês anterior  20.036,23
Portaria 003/2016   2.218,57
RESGATE POUPANÇA BANESTES  345.110,24
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   905.332,80
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil 772.792,27 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  31.620,01 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 392,00 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 10.759,36 
4.1 - 2% referente depósito entre 19/02 a 29/02 188,21 
5 – Repasse à AMAGES 10.751,36 
5.1 – 2% referente depósito entre 19/02 a 29/02 188,21 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 003/2016 2.105,35 
  
SALDO LÍQUIDO  (828.796,77),    76.536,03
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (53.796,78)
C.a – 10% referente depósito entre 19/02 a 29/02  (941,06)
SALDO     21.798,19
Recebimentos entre 18/03 a 31/03  18.871,66
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  40.669,85
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01 A dúvida registrária, procedimento previsto 
nos arts. 198 e seguintes da Lei de Regis-
tros Públicos (L. 6015/73) é pedido formu-
lado pelo oficial, a requerimento da parte, 
para que o juiz competente decida sobre a 
legitimidade de exigência feita, como con-
dição do registro pretendido.

02 Em apertada síntese, cabe ao oficial, a pedi-
do do interessado, remeter para o juiz com-
petente o título com as razões do não regis-
tro, anotando tal fato no livro de protocolo. 
Em seguida, deverá o oficial dar ciência da 
dúvida ao interessado, para que no prazo 
de 15 dias este possa impugná-la direta-
mente em juízo. Apresentada ou não a im-
pugnação o juiz determinará, se for o caso, 
o cumprimento de diligencias e, após oitiva 
do Ministério Público, prolatar sentença.

03 Feitas essas singelas considerações sobre 
o procedimento, passa-se a comentar algu-
mas questões relevantes sobre o tema.

da natureza jurídica
04 O art. 204 da Lei 6.015 evidencia o caráter 

administrativo da decisão da dúvida. Por 
essa razão ela não adquire qualidade de 
coisa julgada, de modo que não se sujeita 
aos efeitos da imutabilidade. Pode haver, 
inclusive, reiteração do pedido, desde que 
seja superado o motivo anteriormente re-
conhecido. Por não fazer coisa julgada, a 
mesma questão objeto da dúvida pode ser 
discutida judicialmente.

05 Por outro lado, a dúvida não pode alterar 
matéria já examinada na esfera judicial. 

legitimidade
06 O art. 198 da L. 6.015 estabelece que o 

procedimento se inicia com o requerimen-
to do apresentante, ao passo que os arts. 
199 e 202 se referem ao interessado. A 
rigor, como se sabe, apresentante e inte-
ressado não são expressões sinônimas.

07 A mera condição de apresentante não é su-
ficiente para impugnar a dúvida (art. 199). 
A circunstância fática de ter sido alguém 
portador do título ao cartório (apresentan-
te) é insuficiente para impugnar. É neces-
sário, inobstante o caráter administrativo 
da decisão, existir de quem a impugne um 
legítimo interesse, que consiste no bem da 
vida derivado de sua improcedência. Se 
o mero apresentante pudesse requerer a 
suscitação, se criaria o risco da sentença 
de dúvida atingir a esfera jurídica do ver-
dadeiro interessado, sem que esse tenha 
sido notificado para acompanhar o procedi-
mento, situação que não se coaduna com 
o devido processo legal.

dÚvida inversa
08 A dúvida inversa constituiu uma prática 

forense que, no passado, a jurisprudência 
hesitou ora a admitindo, ora a recusando. 
Ocorre quando a parte se dirige diretamen-
te ao juiz competente queixando-se de re-

cusa do oficial de proceder a certo registro 
ou declarar dúvida. Ela não encontra fun-
damento de validade na Lei de Registros 
Públicos e acaba por subverter o procedi-
mento, pois o interessado apresenta sua ir-
resignação diretamente ao juiz, ouvindo-se 
o oficial no curso do procedimento.

09 Embora exista controvérsia sobre a possi-
bilidade de seu uso, a orientação superior 
encontrada na doutrina e jurisprudên-
cia vai no sentido de um precedente do 
STF, criado a partir do julgamento do RE 
77.966MG, cuja ementa é clara ao dispor: 
“de observar que tendo sido a formulação 
da dúvida anterior à LRP, a jurisprudência 
era vacilante quanto a demiti-la ou não sob 
a forma da chamada dúvida inversa, e que 
era aquela dirigida diretamente pela parte 
ao juiz, em vez de o ser pelo oficial de regis-
tro. Após a LRP a dúvida inversa tornou-se 
realmente inviável”.

mandado de segurança contra ato 
do oFicial Que QualiFica o título
10 Não obstante seja um tema polêmico, pre-

domina o entendimento de que não cabe 
mandado de segurança contra o ato do 
oficial registrador que após fazer qualifica-
ção do título formula e indica por escrito a 
exigência a ser satisfeita.

11 O amparo legal seria o art. 5º da Lei nº 
12.016/09, que deve ser aplicado analo-
gicamente. Esse dispositivo legal veda a 

Suscitação de Dúvida
Algumas questões relevantes sobre o procedimento

Rodrigo Grobério Borba é advogado - OAB/ES 11.017
rodrigo@agvadvocacia.adv.br
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impetração do mandamus contra ato que 
possa ser atacado por meio de recurso ad-
ministrativo com efeito suspensivo.

12 Mesmo não tendo a dúvida natureza de re-
curso, mas de procedimento, as hipóteses 
guardam semelhanças porque o efeito sus-
pensivo, que é a razão preponderante da 
vedação contida no dispositivo legal citado 
no parágrafo anterior, seria proporcionado 
pela validade da prenotação do título até a 
decisão final do procedimento.

comPetÊncia Para 
conHecer da dÚvida
13 O juiz competente para conhecer e dirimir 

a dúvida é aquele ao qual a lei estadual 
de organização judiciária atribui referida 
função. O Código de Organização Judiciá-
ria (Lei Complementar nº 234/2002 e al-
terações) atribui competência ao juízo de 
Registro Público:
Art 59 - Compete ainda aos Juízes de Direi-
to, especialmente em matéria de Registro 
Público:
IV - decidir, salvo em caso de execução de 
sentença proferida por outro Juiz, sobre 
dúvidas levantadas e consultas feitas por 
Tabeliães e Oficiais de Registro Público e 
sobre distribuição de causas;
VII - dirimir as dúvidas de qualquer nature-
za, levantadas sobre registro público;

14 Um ponto a ser destacado sobre essa 
questão é que a jurisprudência está pa-
cificada no sentido de que a justiça esta-
dual é competente para o julgamento dos 
procedimentos de dúvida mesmo quando 
há interesse da União, justamente por 
não se tratar de procedimento de jurisdi-
ção contenciosa. Existem raríssimas exce-
ções, como, por exemplo, nas hipóteses 
previstas nos incisos I e II do art. 1º da L. 
5.972/73; e a prevista no § 3º do art. 8-A 
da L. 6.739/79.

dÚvida decorrente 
de ordem judicial
15 Não há dúvida que o título judicial não está 

imune à qualificação registral. A questão 
reside em saber qual o juiz competente 
para examinar as razões da recusa. O Có-
digo de Normas da Corregedoria-Geral do 
Espírito Santo é omisso neste ponto. 
Art. 1145 - Os mandados oriundos de ou-
tras Comarcas, os da Justiça do Trabalho e 
da Justiça Federal somente serão subme-
tidos à apreciação do juiz quando houver 
motivo que obstaculize o cumprimento da 
ordem, cabendo ao registrador suscitar dú-
vida independentemente de requerimento 
da parte.
Art. 198, Lei Federal nº 6.015/73 – LRP.

16 Entretanto, o Ofício-Circular nº 123/2011 
da E. Corregedoria-Geral da Justiça é claro 
ao estabelecer como se deve proceder nes-
sa situação:
Art. 2º - DETERMINAR aos(as) Senho-

res(as) Oficiais(alas) de Registro de Imóveis 
a rigorosa qualificação dos títulos que lhe 
são apresentados para registro e averba-
ção, inclusive os decorrentes de atos judi-
ciais, impedindo (art.1.121 do Código de 
Normas) aqueles que não satisfaçam os 
requisitos exigidos por lei.
§ 1º Caberá ao(a) OFICIAL(A) REGISTRA-
DOR(A), quando da ocorrência do impe-
dimento referido no caput, motivar, por 
escrito (art. 198 da LRP), o(s) motivo(s) 
da qualificação negativa registral do título 
judicial apresentado e fornecê-lo(s) ao(s) 
interessado(s), assim como, quando for o 
caso, diretamente ao Juízo emissor do títu-
lo judicial.
§ 2º O apresentante, não se conformando 
com a(s) exigência(s) do(a) oficial(a), ou 
não a(s) podendo satisfazer, poderá pos-
tular que o título judicial, com a declara-
ção de dúvida, seja remetido ao juízo com 
competência em Registros Públicos, sem 
prejuízo que o(a) próprio(a) registrador(a) o 
faça, em conformidade com o art. 1.103 
do Código de Normas.
§ 3º Na hipótese do Juízo emissor do título 
judicial, após cientificado dos motivos que 
impediram a qualificação positiva registral, 
assim como da propositura de eventual 
suscitação de dúvida, por requerimento do 
apresentante ou iniciativa ex officio do(a) 
OFICIAL(A) REGISTRADOR(A), reiterar a 
ordem judicial para que o título judicial seja 
registrado ou averbado, o(a) OFICIAL(A) 
REGISTRADOR(A) deverá fazê-lo, consig-
nando que o ato registral efetivou-se em de-
corrência de reiteração de ordem judicial.

17 A única ressalva que se faz é com relação 
ao § 2º acima transcrito, diante do posi-
cionamento do STJ firmado no julgamento 
do Conflito de Competência nº 31.225-SP, 
publicado no DJU de 20.02.2001, p. 135, 
cuja ementa é a seguinte:
Competência. Registro da penhora deter-
minado em execução trabalhista. Obstá-
culo criado pelo serventuário com amparo 
em decisões proferidas pelo Juiz Correge-
dor Permanente da comarca. Não é dado 
ao juiz correicional, no exercício de sua 
função administrativa, opor-se ao que 
fora ordenado sob o império da decisão 
proferida em feito jurisdicionalizado. 
Precedentes do STJ. Conflito conhecido, 
declarada a competente a suscitante.

intervenção do ministÉrio 
PÚBlico e do advogado
18 Impugnada a dúvida, deve ser ouvido o mi-

nistério público. A intervenção do MP como 
fiscal da lei é obrigatória.

19 A impugnação da dúvida deve ser firmada 
por advogado regularmente constituído. 
Não se deve olvidar que a dispensa de 
advogado em qualquer questão posta em 
juízo somente poderá acontecer se a lei ex-
pressamente autorizar, o que não é o caso 

da Lei de Registro Público. Se o suscitado 
não puder constituir advogado, cumpre ao 
Estado prestar a assistência jurídica inte-
gral e gratuita, impugnando a dúvida por 
meio da defensoria pública, desde que ele 
comprove a insuficiência de recursos.

sentença e recursos 
20 A expressão sentença, utilizada em diver-

sos artigos na L. 6.015/73 (199, 202 e 
203 II) significa o pronunciamento judicial 
que põe fim ao processo de dúvida. 

21 O recurso cabível contra a decisão que jul-
gar procedente ou improcedente a dúvida é 
a apelação, que deve ser dirigida ao juiz que 
a prolatou e este, por sua vez, encaminha-
rá ao órgão de segundo grau competente.

22 O art. 202 limita a legitimação para ape-
lar ao interessado, ou seja, aquele em cujo 
nome seria efetuado o registro; ao ministé-
rio público, na qualidade de fiscal da lei; e 
ao terceiro prejudicado, que é aquele que, 
não sendo interessado, demonstre prejuízo 
consequente da realização do registro ou 
de sua vedação.

23 O oficial não é interessado no procedimen-
to, de modo que não possui interesse re-
cursal. A única exceção a essa regra que 
pode ser vislumbrada seria na hipótese 
dele sofrer uma condenação no pagamen-
to de custas e honorários.

custas
24 O art. 207 da Lei de Registros Públicos é 

claro ao dispor que: “No processo de dúvi-
da, somente serão devidas custas, a serem 
pagas pelo interessado, quando a dúvida 
for julgada procedente”.

25 O oficial não deve custas, independente-
mente do julgamento procedente ou im-
procedente da suscitação de dúvida. Isso 
porque o oficial pratica ato de ofício, sem 
ter interesse juridicamente protegido na 
decisão proferida. Tanto que, como visto, 
ele sequer possui interesse de interpor 
eventual recurso contra a decisão (a propó-
sito vide art. 202 LRP). Nesse sentido cita-
se interessante julgado:
SUCUMBÊNCIA – Verba – Imposição ao Ofi-
cial de Registro – Inadmissibilidade.
A suscitação de dúvida, a requerimento do 
apresentante do título, constitui dever de 
ofício do Oficial de Registro de Imóveis, que 
se submete à orientação do Juiz, sem legiti-
mação para apelar da sentença (Arts. 198 
e 202 da Lei de Registros Públicos). Por 
isso, não está sujeito ao das despesas pro-
cessuais, nem se lhe exige a assistência de 
advogado. (Apelação cível n. 1.647-0, j. 
em 4.10.1982, v.u., Rel. Des. Bruno Affon-
so de André, DJE de 12.11.1982, p. 15)

26 Por outro lado, de acordo com art. 207 da 
LRP, o interessado deve pagar as custas do 
procedimento na hipótese da dúvida ser 
julgada procedente, ou seja, quando o juiz 
decide que o oficial agiu corretamente.



24 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto.SP

Certidões Online
É simples, rápido, prático e muito mais econômico

www.registrocivil.org.br

O Portal Oficial dos Cartórios

Solicite pela internet, direto 
no Portal Oficial dos Cartórios 
(www.registrocivil.org.br)

Receba em sua casa, em seu e-mail 
ou retire no cartório mais próximo.

Compartilhe essa ideia:
www.facebook.com/registrocivilorg

Melhores práticas, tecnologias e 
serviços ao cidadão brasileiro


