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EDITORIALEDITORIAL

Rodrigo Reis Cyrino 
Presidente do CNB-ES

Novos Instrumentos 
Notariais e Registrais

A sociedade tem confiado na celeridade e segurança jurídica dos notários e 
registradores brasileiros. Prova disso são os novos instrumentos que foram 

confiados à nossa categoria, tais como: a mediação e o usucapião extrajudicial, que 
foram implementados a partir da vigência da Lei nº 13.140/2015 e pelo novo Códi-
go de Processo Civil.

Nesse importante passo, as nossas Instituições de classe têm se preocupado em 
capacitar cada vez mais os notários e registradores capixabas para o desempenho 
de tão importantes funções, tal como se deu em dois encontros já realizados sobre 
o tema “usucapião extrajudicial”, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e em Pedra 
Azul, no Hotel Aroso. Esse último encontro foi um verdadeiro sucesso de partici-
pação não só dos associados do Sinoreg, notários, registradores e escreventes, mas 
também contou com a participação de advogados, corretores de imóveis, conta-
dores e outros segmentos da sociedade civil. Desse encontro foram discutidas e 
lançadas várias conclusões, a partir da competente palestra do membro do Sinoreg 
e Registrador imobiliário na cidade de Vargem Alta – Bruno Santolin Cipriano – e 
a coordenação dos debates por Helvécio Duia Castello.   

Sobre a mediação extrajudicial, o Sindicato tem tido o cuidado de procurar ofe-
recer um curso que seja certificado pelo Conselho Nacional de Justiça, o que trará 
maior credibilidade e isso será divulgado brevemente a todos os associados. Em 
razão desse curso, certificado pelo CNJ, estar tendo grande procura a nível nacional, 
pela novidade do tema, ainda estamos aguardando um retorno sobre possíveis datas 
pelos palestrantes.

Além disso, já está sendo organizado o “III Simpósio Capixaba Notarial e Regis-
tral”, em conjunto com a Escola Notarial e Registral do Estado do Espírito Santo – 
ENORES, que será amplamente divulgado a toda a categoria.

Por fim, a fim de capacitar cada vez mais os notários e registradores, esta Revista 
tem sido elaborada não só sobre o enfoque de notícias e informações ocorridas em 
âmbito estadual, mas também com informações atuais do cenário nacional.

Boa leitura a todos!

Rodrigo Reis Cyrino
Presidente do CNB-ES

“As nossas Instituições de classe têm se 
preocupado em capacitar cada vez mais os 

notários e registradores capixabas para o 
desempenho de tão importantes funções, tal como 

se deu em dois encontros já realizados sobre o 
tema “usucapião extrajudicial”
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Sinoreg-ES divulga Comunicado sobre a 
obrigatoriedade do uso do Malote Digital
Provimento 25/2012 do CNJ tornou 
ferramenta obrigatória para comunicação 
entre as serventias e entre estas e o 
Poder Judiciário

Sindicato dos Notários e Registrado-
res do Estado do Espírito Santo Sino-
reg-ES) – no uso de suas atribuições 

institucionais, e, em virtude das inúmeras 
ocorrências relatadas sobre o não uso da ferra-
menta, COMUNICA E NOTIFICA 
os notários e registradores 
capixabas da importância e 
OBRIGATORIEDADE 
da utilização do serviço 
MALOTE DIGITAL, 
instituído pelo Provimento 
25/2012, do Conselho Nacional de Justiça, 
como forma oficial de comunicação entre ser-
ventias e entre estas e o Poder Judiciário, nos 
termos de seu artigo 1o: 

Art. 1o As comunicações entre as serventias 
extrajudiciais de notas e de registro e entre es-
tas e os órgãos do Poder Judiciário, serão rea-
lizadas com a utilização do Sistema Hermes – 
Malote Digital, nos termos deste Provimento 
e da regulamentação constante do seu Anexo. 

Lembramos que a inutilização do sistema 
ou seu uso inadequado é causa suficiente para 
instauração de procedimento administrativo 
disciplinar por parte da Corregedoria Geral 
da Justiça, podendo haver graves sanções de 
ordem disciplinar aos responsáveis. 

O SINOREG-ES se coloca à disposição de 
seus associados para dirimir eventuais dúvi-
das relativas à utilização do sistema. 

Vitória/ES, 19 de maio de 2016 
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA 

Presidente do SINOREG-ES 

O

O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) disponibi-
lizou a seus associados uma palestra sobre o Decreto Federal nº 8.764/2016 que instituiu 
o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter).

A palestra foi ministrada pelo Dr. Luiz Orlando Rotelli Rezende, no II Simpósio de Direito 
Notarial e Registral do Espírito Santo, em 16 de agosto de 2014.
 
O Sinter é uma ferramenta que será administrada pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, órgão este competente para viabilizar sua implementação e funcionamento, sendo 
responsável a informar aos órgãos que enviarão as informações como será a forma de en-
vio, prazo e demais dados, publicando entre outros dados o Manual Operacional.

A palestra está disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=LZg7Adf5Bew&feature=youtu.be)

A íntegra do Decreto está publicada no site do Sinoreg-ES (www.sinoreg-es.org.br)

Sinoreg-ES disponibiliza palestra sobre o Sinter
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Cartórios do Espírito Santo já podem 
emitir certidões de 10 Estados brasileiros
Certidões de nascimento, casamento e óbito já podem ser 
expedidas por todos os Cartórios de Registro Civil do Estado

m uma iniciativa inédita no País, des-
de o início do mês de maio cidadãos 
que vivem no Estado do Espírito Santo 

já podem pedir certidões de nascimento, ca-
samento e óbito de outros 10 Estados brasilei-
ros no cartório mais próximo de sua casa ou 
trabalho.

A iniciativa abrange todos os Cartórios de 
Registro Civil do Estado, presentes em to-
dos os municípios e distritos que, através da 
Central de Informações do Registro Civil 
(CRC), já podem solicitar certidões dos Es-
tados do Paraná, Santa Catarina, Mato Gros-
so do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Goiás, 
Pernambuco, Piauí, Acre e Amapá. Ao todo, 
2.821 cartórios já estão interligados nas cinco 
regiões brasileiras.

Cidadãos capixabas, residentes em qual-
quer um dos Estados acima, também podem 

solicitar sua certidão no cartório mais pró-
ximo de sua casa ou trabalho. Nos próximos 
dias a novidade abrangerá também o Estado 
de Sergipe.

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, 

E

“Ao todo, 2.821 Cartórios 
de Registro Civil já estão 

interligados nas cinco 
regiões brasileiras”

entre outros módulos, permitiu a emissão do 
CPF já no registro de nascimento dos recém-
nascidos, totalizando quase 300 mil emissões 
desde dezembro de 2015.

Segundo disposto no Provimento nº 46 
da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão 
vinculado ao Conselho Nacional da Justiça 
(CNJ), a previsão é que até o mês de junho to-
dos os Estados brasileiros estejam integrados 
ao sistema eletrônico de emissão de certidões 
de nascimento, casamento e óbito.

 
Solicitação pela internet
Pela internet, através do site 
www.registrocivil.org.br, é possível aos usuá-
rios que residam em qualquer local solicitarem 
certidões de nascimento, casamento e óbito de 
um dos cartórios interligados, recebendo-as em 
suas casa ou trabalho através dos Correios.
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testemunha testamentária é a pessoa 
que tem capacidade para assegurar a 
veracidade do ato que se quer provar, 

subscrevendo-o. É a testemunha das solenida-
des do ato testamentário, lembrando que em 
toda a facção testamentária participam teste-
munhas, como reclamo indisponível da forma.

Para ser testemunha testamentária há que 
figurar pessoa capaz e que preencha todos os 
requisitos desta capacidade, sob pena de acar-
retar a nulidade do testamento se a incapaci-
dade verificada for absoluta, ou a anulação da 
cédula se a inabilitação for relativa.

A lei arreda todas as pessoas beneficiadas ou 
prejudicadas com a elaboração do testamento, 
só podendo participar testemunhas isentas de 
qualquer interesse na facção testamentária. 

Neste sentido, de acordo com o disposto no 
art. 228 do Código Civil, existe impedimento 
quanto às testemunhas:

Art. 228. Não podem ser admitidos como 
testemunhas:

(...)
V - os cônjuges, os ascendentes, os descen-

dentes e os colaterais, até o terceiro grau de 
alguma das partes, por consanguinidade, ou 
afinidade.

Cumpre registrar que o Código Civil de 
1.916, em seu artigo 1.650, não vedava que os 
parentes do testador servissem de testemu-
nhas. Todavia, no Código vigente, houve uma 
mudança na situação, pois diferentemente do 
código anterior não regrou especificamente as 
testemunhas testamentárias, seguindo neste 
aspecto a regra para os atos jurídicos. 

Assim, deve-se aplicar aos testamentos a re-
gra do inciso V do artigo 228, que veda a pos-
sibilidade de serem testemunhas os cônjuges, 
os ascendentes, os descendentes e os colaterais, 
por consanguinidade ou afinidade, até o tercei-
ro grau, das partes envolvidas. 

Como o testamento é negócio jurídico uni-
lateral, a parte a que se refere o dispositivo 
citado, no caso do testamento, é o testador, 

razão pela qual, não podem ser testemunhas o 
seu cônjuge, os ascendentes, os descendentes, 
e os colaterais, por consanguinidade ou afini-
dade, até o terceiro grau. 

Ressalta-se, por fim, que não há óbice a que 
seja testemunha, em testamento público, pre-
postos do notário que o lavrará, desde que co-
nhecidos do testador e livres de impedimentos 
legais.

Das Testemunhas Testamentárias
Rodrigo Grobério Borba é advogado - OAB/ES 11.017
rodrigo@agvadvocacia.adv.br

A

“A lei arreda todas as 
pessoas beneficiadas 
ou prejudicadas com a 

elaboração do testamento, 
só podendo participar 

testemunhas isentas de 
qualquer interesse na facção 

testamentária”
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CNJ debate critério para multa a cartórios 
que não comunicam óbitos ao INSS
Órgão pretende definir parâmetros previstos pela Lei 8.212/1991 
para atrasos ou omissões no envio de dados

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
iniciou na 230ª Sessão Ordinária, de-
bate sobre a proposta de ato normativo 

para aperfeiçoar a comunicação de óbitos feita 
pelos cartórios extrajudiciais ao Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS). A proposta, de 
relatoria do conselheiro Fabiano Silveira, fixa 
parâmetros para a definição da multa prevista 
pela Lei 8.212/ 1991 aos cartórios que retarda-
rem essa comunicação. A análise da proposta 
foi suspensa por um pedido de vista da cor-
regedora nacional de Justiça, ministra Nancy 
Andrighi.

O atraso nas comunicações de óbito ao 
INSS gera o pagamento indevido de bene-
fícios e aumenta o rombo orçamentário na 
Previdência Social. De acordo com o conse-
lheiro Fabiano Silveira, somente no Estado 
de São Paulo o crime de apropriação indébita 
previdenciária responde por 22% do total de 
inquéritos policiais em andamento. A propos-
ta de ato normativo reúne parâmetros para o 
estabelecimento de multa como, por exemplo, 
o valor que foi pago indevidamente e o tem-
po que o cartório demorou para comunicar o 
óbito ao INSS.

O

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), informa aos 
cartórios integrados sobre o procedimento a ser adotado para a comunicação de carga 
negativa de óbitos ao Sistema Nacional de Informações do Registro Civil (SIRC) quando a 
serventia não registrar nenhum óbito em determinado mês.
 
Quando isso ocorrer, o responsável pelo cartório terá que acessar o Sistema Nacional de 
Informações do Registro Civil (SIRC) e, através do menu “Funções de Serventia”, utilizar a 
opção “Declaração de Inexistência de Movimento” e declarar que no mês especificado 
não foi lavrado nenhum registro na unidade.
 
Caso não realize este procedimento, o cartório constará como inadimplente na comuni-
cação dos óbitos, visto que, por não haver registro, nenhuma informação foi enviada via 
Central de Informações do Registro Civil (CRC) para o SIRC.

CRC informa procedimentos de comunicação 
de carga negativa de óbitos ao SIRC

previSão legal
De acordo com o artigo 68 da Lei 8.212, o titular 
do Cartório de Registro Civil de Pessoas Natu-
rais fica obrigado a comunicar, ao INSS, até o 
dia 10 de cada mês, o registro dos óbitos ocor-
ridos no mês imediatamente anterior, deven-
do constar da relação a filiação, a data e o local 
de nascimento da pessoa falecida. De acordo 
com o dispositivo, a falta de comunicação na 
época própria, bem como o envio de informa-
ções inexatas, sujeitará o Titular de Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Naturais à multa.

Além de estabelecer critérios para a multa, 
a proposta de ato normativo também delimita 
o que seria uma informação inexata prestada 
pelo cartório. “Construímos essa proposta no 
sentido de deixar claro que as corregedorias 
locais têm o poder de polícia sobre os cartó-
rios e deveriam dispor de meios para apurar 
uma eventual omissão e proceder, se assim en-
tender necessário, com a abertura de processo 
administrativo disciplinar em face dos delega-
tários omissos”, disse o conselheiro Fabiano.
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Divórcio consensual no exterior agora
pode ser averbado direto no cartório
Provimento nº 53 dispõe sobre a averbação direta por Oficial de Registro Civil
das Pessoas Naturais da sentença estrangeira de divórcio consensual simples
ou puro no assento de casamento, independentemente de homologação judicial

Dispõe sobre a averbação direta por Oficial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais da senten-
ça estrangeira de divórcio consensual simples 
ou puro, no assento de casamento, indepen-
dentemente de homologação judicial.

A CORREGEDORA NACIONAL DA JUSTIÇA, 
MINISTRA NANCY ANDRIGHI, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 236 da 
Constituição Federal de 1 988, no inciso XIV do 
art. 30 da Lei 8.935, de 18 de novembro de 
1994, no § 5º do art. 961 da Lei 13.105/2015, 
no inciso X do art. 8º do Regimento Interno do 
Conselho Nacional de Justiça, e no inciso XI do 
art. 3º do Regulamento Geral da Corregedoria 
Nacio nal de Justiça;

CONSIDERANDO a atual redação do § 5º do 
art. 961 do CPC de que “a sentença estran-
geira de divórcio consensual produz efeitos no 
Brasil, independentemente de homologação 
pelo Superior Tribunal de Justiça”;

CONSIDERANDO que conforme o dis posto no 
§ 1º do já citado art. 961 é passível de homo-
logação a decisão judicial definitiva, bem como 
a decisão não judicial que, pela lei brasileira, 
teria natureza jurisdicional;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformiza-
ção em todo território nacional d a averbação da 
sentença estrangeira de divórcio consensual não 
homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de interpre-
tação sistemática do disposto nos arts. 960 a 
965 do Código de Processo Civil com o disposto 
nos arts. 32 e 100 da Lei n. 6.015/1973, e no 
art. 10 do Código Civil;

RESOLVE:

Art. 1º A averbação direta no assento de casa-
mento da sentença estrangeira de divórcio con-
sensual simples ou puro, bem como da decisão 
não judicial de divórcio, que pela lei brasileira-
tem natureza jurisdicional, deverá ser realizada 
perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas 

Naturais a partir de 18 de março de 2016.
§ 1º A averbação direta de que trata o caput 
desse artigo independe de prévia homologa-
ção da sentença estrangeira pe lo Superior Tri-
bunal de Justiça e/ou de prévia manifestação 
de qualquer outra autoridade judicial brasileira.
§ 2º A averbação direta dispensa a assistência 
de advogado ou defensor público.
§ 3º A averbação da sentença estrangeira de 
divórcio consensual, que, além da dissolução 
do matrimônio, envolva disposição sobre guar-
da de filhos, alimentos e/ou partilha de bens 
- aqui denominado divórcio consensual qualifi-
cado - dependerá de prévia homologação pelo 
Superior Tribunal de Justiça.

Art. 2º Para averbação direta, o interessado 
deverá apresentar, no Registro Civil de Pessoas 
Naturais junto ao assento de seu casamento, 
cópia integral da sentença estrangeira, bem 
como comprovação do trânsito em julgado, 
acompanhada de tradução oficial juramentada 
e de chancela consular.

Art. 3º Havendo interesse em retomar o nome 
de solteiro, o interessado na averbação direta 
deverá demonstrar a existência de disposi-
ção expressa na sentença estrangeira, exceto 

Provimento nº 53, de 16 de maio de 2016

quando a legislação estrangeira permitir a reto-
mada, ouquando o interessado comprovar,por 
documento do registro civil estrangeiro a alte-
ração do nome.

Art. 4º Serão arquivados pelo Oficial de Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais, em meio físico ou 
mídia digital segura, os documentos apresenta-
dos para a averbação da sentença estrangeira 
de divórcio, com referência do arquivamento à 
margem do respectivo assento.

Art. 5º Este Provimento não revoga as normas 
editadas pelas Corregedorias-Gerais de Justi-
ça, no que forem compatíveis.

Art. 6º As Corregedorias-Gerais da Justiça de-
verão dar ciência desse Provimento aos Oficiais 
de Registro Civil das Pessoas Naturais dos seus 
Estados.

Art. 7º Este Provimento entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 16 de maio de 2016.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça
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eficácia da sentença estrangeira no 
Brasil depende de prévia verificação 
de determinados requisitos legais que 

certifiquem a compatibilidade da senten-
ça com o ordenamento jurídico brasileiro 
(NCPC, art. 961 c/c art. 15, Lei de Introdução 
ao Direito Brasileiro).

Tal reconhecimento é feito pelo Superior 
Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, “i” altera-
do pela EC nº 45/04) mediante procedimento 
denominado “Homologação de decisão es-
trangeira” (art. 960, NCPC), cuja finalidade é 
o “[...] reconhecimento da eficácia jurídica da 
sentença estrangeira perante a ordem jurídica 
brasileira.” (Rechsteiner, 2012, p. 349).

Assim, todo tipo de sentença proferida no 
exterior está sujeito à homologação pelo STJ, 

dentre elas as sentenças estrangeiras mera-
mente declaratórias do estado civil das pes-
soas, caso do divórcio, seja litigioso ou por 
mútuo consentimento.

Por outro lado, crescente influência doutri-
nária defende que as sentenças estrangeiras 
cujos efeitos são exclusivamente declaratórios 
deveriam ser dispensadas de homologação 
(RECHSTEINER, 2012, p. 349).

Nesse diapasão, com a vigência do Novo 
Código de Processo Civil essa tendência dou-
trinária ganhou força, notadamente no que se 
refere à sentença estrangeira de divórcio con-
sensual, a qual, a partir de março deste ano, 
não precisará mais ser submetida à homolo-
gação. Vejamos:
Art. 961 [...]
§ 5º A sentença estrangeira de divórcio con-
sensual produz efeitos no Brasil, indepen-
dentemente de homologação pelo Superior 
Tribunal de Justiça.
§ 6º Na hipótese do § 5o, competirá a qual-
quer juiz examinar a validade da decisão, em 
caráter principal ou incidental, quando essa 
questão for suscitada em processo de sua com-
petência.

Ressalte-se que, diante do estabelecido no 
art. 1.046 também do NCPC, essa novidade le-
gislativa surtirá efeitos diretos sobre os proces-

sos de homologação de sentença estrangeira de 
divórcio consensual que estiverem em curso 
quando o novo diploma processual entrar em 
vigor, defendendo alguns a sua extinção em 
razão da perda superveniente de seu objeto.
Art. 1.046.  Ao entrar em vigor este Código, 
suas disposições se aplicarão desde logo aos 
processos pendentes, ficando revogada a Lei 
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Como se verifica apenas a sentença referen-
te a divórcio realizado por consenso está isen-
ta de homologação, permanecendo tal exigên-
cia quanto aos divórcios litigiosos.

Ocorre que, instado a se manifestar nas 
ações de homologação de sentenças estrangei-
ras em curso, especialmente àquelas referen-
tes a divórcio consensual, o Superior Tribunal 
de Justiça dividiu-o em “divórcio consensual 
simples ou puro”, que não depende de homo-
logação judicial, nos termos do atual CPC e 
“divórcio consensual qualificado” que conti-
nuará dependendo de homologação daquele 
Tribunal.

Entende-se por divórcio consensual qualifi-
cado aquele que, além da dissolução do matri-
mônio, compreende disposição sobre guarda 
e/ou alimentos e/ou partilha de bens. 

Nesse sentido as atuais decisões monocrá-
ticas do STJ:

Novo CPC: A homologação de sentença 
estrangeira de Divórcio Consensual

A

Gracielle Veloso é advogada, consultora Notarial, Registral e Imobiliária

“Art. 1.046.  Ao entrar em 
vigor este Código, suas 
disposições se aplicarão 

desde logo aos processos 
pendentes, ficando revogada 

a Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973”



11Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

referênciaS:
BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 
providências. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm.
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de Março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Decisões monocráticas nos processos 2015/0320657-9 (05 
de abril de 2016), 2016/0017688-5 (05 de abril de 2016), 2016/0074821-0 (04 de abril de 2016) 
e 2016/0021866-9 (21 de março de 2016).
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil:
promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm.
BRASIL. Decreto n. 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasi-
leiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm.
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

SENTENÇA ESTRANGEIRA Nº 15.079 - 
ES (2015/0320657-9)
DESPACHO
O presente caso versa sobre sentença estran-
geira relativa a divórcio consensual qualifi-
cado, que, além da dissolução do matrimô-
nio, compreende disposição sobre guarda 
de filhos menores. Tendo em vista o início de 
vigência do novo Código de Processo Civil no 
dia 18/3/2016, de acordo com o qual esse tipo 
de sentença estrangeira continua exigindo 
homologação do Superior Tribunal de Jus-
tiça, cite-se a parte requerida, por carta de or-
dem, no endereço indicado na inicial.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 05 de abril de 2016.

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Presidente

SENTENÇA ESTRANGEIRA Nº 15.498 - 
US (2016/0074821-0)
DESPACHO
Versando o presente caso sobre sentença 
estrangeira relativa a divórcio consensual 
qualificada, que, além da dissolução do 
matrimônio, compreende disposição so-
bre guarda e/ou alimentos e/ou partilha 
de bens, e, considerando o início de vigên-
cia do novo Código de Processo Civil no dia 
18/03/2016, de acordo com o qual este tipo de 
sentença estrangeira continua exigindo ho-
mologação do Superior Tribunal de Justiça, 
tendo em vista a interpretação sistemática das 
normas insertas nos art. 23, inciso III e 961, 
§ 5º, ambos do referido diploma legal, bem 
como do disposto no Código Civil, intime-se 
a requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
proceder à juntada aos autos das chancelas 
consulares brasileiras referentes ao documen-
to que alterou o seu sobrenome (fl. 22) e à sen-
tença estrangeira que se pretende homologar 
(fl. 25-29). 

Brasília (DF), 04 de abril de 2016.
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO

Presidente

SENTENÇA ESTRANGEIRA Nº 15.181 - 
DE (2016/0017688-5)
DESPACHO
Defiro o pedido de assistência judiciária gra-
tuita.

Trata-se de pedido de homologação de sen-
tença estrangeira em que a parte, por não ter 
recursos, pede que se proceda à tradução do 
texto estrangeiro.

Entretanto, antes do deferimento do reque-
rimento, que irá gerar custos ao erário, deve-
rá a requerente esclarecer se o presente caso 
versa sobre sentença estrangeira relativa a 
divórcio consensual simples, ou puro, que, 
além da dissolução do matrimônio, não en-
volve nenhuma disposição sobre guarda, ali-
mentos, adoção e/ou partilha de bens. Isso 
porque, tendo em vista o início de vigência 
do novo Código de Processo Civil no dia 
18/3/2016, que se aplica imediatamente aos 
processos em curso conforme o disposto em 
seu art. 14, está em vigor o art. 961, § 5º, o 
qual dispõe que a sentença estrangeira de di-
vórcio consensual produz efeitos no Brasil, 
independentemente de homologação pelo 
Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, de-
termino a intimação da parte requerente, para 
que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre o 
referido dispositivo, tendo em vista a previsão 
constante dos arts.  9º e 10, também do Código 
de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 05 de abril de 2016.

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Presidente

SENTENÇA ESTRANGEIRA Nº 15.204 - 
DE (2016/0021866-9)
DESPACHO
Versando o presente caso sobre sentença 
estrangeira relativa a divórcio consensual 
qualificada, que, além da dissolução do 
matrimônio, compreende disposição sobre 
guarda e/ou alimentos e/ou partilha de bens, 
e tendo em vista o início de vigência do novo 

Código de Processo Civil no dia 18/03/2016, 
de acordo com o qual este tipo de sentença 
estrangeira continua exigindo homologação 
do Superior Tribunal de Justiça, tendo em 
vista a interpretação sistemática do disposto 
no art. 23, inciso III, com o disposto no § 5º 
do art. 961 e com o disposto no Código Ci-
vil, intime-se a requerente para, no prazo de 
30 (trinta) dias, proceder à juntada aos autos 
da chancela consular brasileira referente à 
sentença estrangeira que se pretende homo-
logar. No mesmo prazo, deverá esclarecer se 
pretende promover a citação do requerido 
indicando, nesse caso, o endereço para a sua 
localização ou juntar aos autos declaração 
de anuência daquele ao pedido de homolo-
gação de sentença estrangeira, acompanhada 
de chancela consular brasileira e de tradução 
por profissional juramentado no Brasil, se for 
o caso.

Publique-se.
Brasília (DF), 21 de março de 2016.

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Presidente

Ou seja, ainda que verse sobre divórcio con-
sensual, se a sentença estrangeira, além da 
dissolução do casamento, tratar de guarda, 
alimentos ou partilha de bens, será necessária 
sua homologação.

Tendo em vista a sistemática trazida pelo 
Novo Código de Processo Civil somado ao 
entendimento do Superior Tribunal Justiça, o 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou 
o Provimento nº 53, datado de 16 de maio de 
2016, o qual dispõe sobre a averbação direta 
no cartório de RCPN da sentença estrangeira 
de divórcio consensual, e estabelece a aver-
bação direta no assento de casamento da 
sentença estrangeira de divórcio consensual 
simples ou puro, bem como da decisão não 
judicial de divórcio, que pela lei brasileira 
tem natureza jurisdicional a ser realizada no 
Registro Civil das Pessoas Naturais.

Referida averbação direta independe de 
prévia homologação da sentença estrangeira 
e/ou de prévia manifestação de qualquer outra 
autoridade judicial brasileira, bem como dis-
pensa a assistência de advogado ou defensor 
público.

Para averbação direta, o interessado deverá 
apresentar, no Registro Civil de Pessoas Natu-
rais junto ao assento de seu casamento, cópia 
integral da sentença estrangeira, bem como 
comprovação do trânsito em julgado, acom-
panhada de tradução oficial juramentada e de 
chancela consular.

Artigo escrito aos: 06 de maio de 2016 e 
atualizado aos 16 de maio de 2016.
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s institutos de família trazidos pelo 
Código Civil de 1916 tinham cunhos 
eminentemente patrimoniais, a ponto 

da inflexibilidade legislativa causar transtor-
nos e conflitos no seio familiar. Miguel Reale 
afirmava que “o novo Código Civil foi cons-
truído tendo como princípio fundamental a 
eticidade”, daí por que o legislador preocu-
pou-se mais com a felicidade dos lares do que 
com o aspecto patrimonial propriamente dito. 

Consagra-se então, no art. 1639, §2º do Có-
digo Civil de 2002, o início da mutabilidade do 
regime de bens na constância do casamento 
no ordenamento jurídico brasileiro, in verbis:
Art. 1639 É lícito aos nubentes, antes de cele-
brado o casamento, estipular, quanto aos seus 
bens, o que lhes aprouver.
§1º O regime de bens centre os cônjuges co-
meça a vigorar desde a data do casamento.
§2º É admissível alteração do regime de bens, 
mediante autorização judicial em pedido 
motivado de ambos os cônjuges, apurada a 
procedência das razões invocadas e ressal-
vados os direitos de terceiros. (Grifo nosso)

Uma vez admitida a mudança, o legislador 
preocupou-se em resguardar alguns direitos 
que poderiam ser afetados com uma supos-
ta mudança, instituindo, com isso, requisitos 
para a mudança, quais sejam: pedido mo-
tivado, formulado por ambos os cônjuges, 
autorização judicial e ressalva de direitos de 
terceiros. Nota-se que o legislador não estipu-
lou tempo mínimo, tampouco quantidade de 
vezes que a mudança seria possível.

Como ponto favorável à mudança da lei ci-

vil Washington de Barros Monteiro defendia a 
alteração argumentando quanto à livre vonta-
de das partes no momento da escolha de modo 
que se “se os nubentes podem, via de regra, 
regular o regime de bens do modo que lhes 
aprouver, à época da celebração do casamento, 
é adequado facultar-lhes, por pedido conjun-
to e motivado, a modificação de seus interes-
ses patrimoniais, que são de ordem privada”.

No entanto, a revogabilidade ainda é exceção 
no sistema jurídico, de modo que os nubentes 
que, por ventura aderirem à mutabilidade, en-
contrarão dificuldades para efetuar a mudança, 
já que a prática indica que não é tão simples 
conseguir a passagem de um regime para o 
outro, em razão dos requisitos legais a serem 
preenchidos, observado ainda que existem de-
terminadas situações que a mudança não é per-
mitida como no caso da Separação Obrigatória 
prevista no artigo 1641, I e II do Código Civil.

Entende-se, portando, que o princípio da 
imutabilidade não foi, no todo, revogado, mas 
sim houve uma “flexibilização” ou “abranda-
mento”, visto que não são alterados pela sim-
ples vontade das partes.

Quanto ao procedimento, será adotada ju-
risdição voluntária, inadmitida a contenciosa, 
cabível interveniência do Ministério Público 
como custus legis. A presença do órgão mi-
nisterial se faz necessária para fortificação 
da proteção dos interesses de terceiros, assim 
como para a validação do registro no civil, 
pois conforme o art. 97, da Lei 6.015/73 “A 
averbação será feita pelo oficial do cartório em 
que constar o assento à vista da carta de sen-

tença, e mandato ou de petição acompanhada 
de certidão ou documento legal e autêntico 
com audiência do Ministério Público”.

Quanto aos efeitos da sentença homologa-
tória que decidir sobre a mudança do regime, 
ela terá alcance de modo que a alteração deve 
constar de forma expressa e precisa na senten-
ça modificativa do regime de bens, declaran-
do especialmente se os seus efeitos atingem os 
bens adquiridos anteriormente ou se prevale-
ce, quanto a estes, o regime inicialmente ado-
tado. A alteração convencional da comunhão 
universal somente poderá ser autorizada pelo 
juiz após a divisão do “ativo e do passivo”, para

Estudo sobre os Regimes 
Patrimoniais de Bens – Parte 5/6
Aplicação da Mutabilidade no Código Civil de 2002

O

Bruno Bittencourt Bittencourt

“Uma vez admitida a 
mudança, o legislador 

preocupou-se em resguardar 
alguns direitos que poderiam 

ser afetados com uma 
suposta mudança, instituindo, 

com isso, requisitos para 
a mudança, quais sejam: 

pedido motivado, formulado 
por ambos os cônjuges, 

autorização judicial e ressalva 
de direitos de terceiros”
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1 Art. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de 
bens, ou no da separação obrigatória.
2 Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

ressalva dos direitos de terceiros, como estatui 
o art. 1.671 do Código Civil

Com isso, tem-se que inter parts a sentença 
poderá ter seus efeitos retroativos ou não, depen-
dendo de estipulação do Juízo. Quanto a tercei-
ros, os seus efeitos serão ex nunc, logo, a mutabi-
lidade só afetará os bens posteriores à mudança.

DoS requiSitoS
peDiDo motivaDo De amboS oS cônjugeS
Conforme se depreende do art. 1639, §2º, a 
mutabilidade foi legalizada no a partir do Có-
digo Civil de 2002, porém, para sua ocorrên-
cia, será necessário o preenchimento de deter-
minados requisitos impostos pelo legislador, 
quais sejam: Autorização Judicial, pedido mo-
tivado de ambos os cônjuges e o não prejuízo 
a terceiros.

O legislador, ao expor no corpo da lei os re-
quisitos para a aplicação da mudança do regi-
me, não apresentou um rol de motivos capazes 
de ensejar a procedência do pedido, deixando 
a cargo do julgador analisar os argumentos 
apresentados pelas partes.

Destacamos, de forma exemplificativa, uma 
possível razão capaz de ensejar a mudança de 
regime, em exemplo trazida por Carlor Ro-
berto Gonçalves: “alteração de regime legal 
de comunhão parcial para o de separação de 
bens, na hipótese de os consortes passarem a 
ter vidas econômicas e profissionais próprias, 
mostrando-se convenientes a existência de 
patrimônios distintos, não só para garantir 
obrigações necessárias à vida profissional, 
como para incorporação em capital social de 
empresa. Ou, ainda, a constituição de uma so-
ciedade personificada entre marido e mulher, 
ou formada com terceiro e da qual ambos par-
ticipam, hipóteses essas vedadas se o regime 
de bens for o da comunhão universal ou o de 
separação obrigatória (art. 9771).” 

A alteração, por ser exceção à regra do siste-
ma, deve ser interpretada de maneira restriti-
va, de modo que o pedido formulado conten-
ciosamente por apenas um dos cônjuges não 
poderá ser suprido por outorga judicial, sendo 
um pedido juridicamente impossível, acarre-
tando a extinção do processo sem julgamento 
de mérito, com fulcro no artigo 485, IV2 do 
Código de Processo Civil de 2015.

Quando se tratar de cônjuge interditado, ape-
sar não haver presunção legal, poderá ser admi-
tido a alteração do regime, desde que a motiva-
ção demonstre ,de modo cabal, benefício para 
o incapaz, sob pena de contrariar o espírito do 
instituto da interdição, ou seja, o de protegê-lo.

Direito De terceiroS
Inserido como mais uma forma de proteção, 
os direitos de terceiros deverão ser resguarda-
dos quando da mudança do regime, cabendo 
ao julgador analisar os motivos expostos e a 
não existência da fraude.

Para garantir estes direitos, faz-se necessá-
rio e útil a juntada nos autos de documentos 
comprobatórios da regularidade financeira do 
casal, assim como certidão negativa de ações 
judiciais e protestos, que deverão ser minucio-
samente analisados pelo magistrado.

A título exemplificativo expomos situação 
hipotética capaz de fraudar direito de tercei-
ros direta ou indiretamente interessados no 
regime patrimonial do casal, como no caso de 
pai adúltero. “Autorizada a mudança judicial 
do primitivo regime de bens, outra porta de 
fácil acesso PA fraude de direito de terceiro 
pode surgir na geração de prole extraconjugal. 
Noticiada a gravidez oriunda de relação adul-
terina, pode o consorte adúltero acertar com 
o seu cônjuge a mudança do regime nupcial 
dos bens. Alterado o regime para a separação 
total de bens, fica esvaziada a meação do pai 
adulterino, cujos bens terminam integralmen-
te vertidos para a esposa. Com a morte dela 
serão chamados à sua sucessão os seus herdei-
ros necessário, prejudicada a legítima do filho 
extraconjugal.”

Destarte a cautela legislativa, há aqueles que 
defendem que o controle judicial não é suficien-
te para evitar fraude a terceiros, pois estando os 
cônjuges em conluio, por mais precaução que 
venha a adotar o Magistrado, é possível que os 
prejuízos venham a ser causados a terceiros. 

As razões invocadas, no entanto, devem ser 
analisadas de acordo com o caso concreto ca-
bendo aos interessados demonstrar a boa-fé e 
inviolabilidade dos direitos mútuos e de inte-
ressados alheios ao casamento.

autorização juDicial
Instaurado processo de jurisdição voluntário 
e expostos os motivos atinentes à mudança do 
regime desejado, o magistrado verificará se a 
pretensão, embora conjunta atende aos inte-
resses da família, pois, se em prejuízo de qual-
quer dos cônjuges ou dos filhos, deve ser rejei-
tada, assim como, verificará a não ocorrência 
de qualquer violação a direito de terceiros. 

Assim como exposto alhures, as razões 
apresentadas pelos interessados deverão pas-
sar pelo crivo judicial. Uma vez comprovada 
a inexistência de prejuízos de ordem patri-
monial a terceiros e resguardado os direitos 

dos próprios cônjuges não poderia o Poder 
Judiciário negar a modificação requerida, de 
modo que a alteração pretendida surgiu no an-
seio do casal de melhor administrar seu patri-
mônio com vistas à harmonia e à estruturação 
familiar, não cabendo ao Judiciário intervir na 
autonomia da família, uma vez não ocorrendo 
violação a direito de qualquer outra pessoa.

Descoberta qualquer possibilidade de frau-
de ou de possível prejuízo, deverá ser o pedido 
rejeitado pelo magistrado, pois a mutabilidade 
não foi promulgada para tornar o ilícito em lí-
cito. Entendimento este firmado pelo Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro:

REGIME DE BENS – MODIFICAÇÃO INAD-
MITIDA – Inicialmente, ainda que admitida a 
intenção de preservar o patrimônio adquirido 
com esforços da família, a lei não foi promul-
gada para tornar o ilícito em lícito. Somado a 
isto, a suposta paternidade, casão confirmada, 
em nada altera os bens do casal de suplicantes, 
pois não há no ordenamento civil herdeiro de 
pessoa viva, daí porque os autores poderão dis-
por de seus bens como lhes convier, não tendo 
que dar satisfações aos filhos reconhecidos ou 
não. Independentemente da possibilidade ou 
não da alteração do regime, o pedido exami-
nado está contaminado pela intenção de frau-
dar e de simular, motivo pelo qual o recurso 
deve ser improvido. (TJRJ – AP 16.151/2004).

Faz-se necessário ainda, assim a observân-
cia da comprovação da inexistência de dívida 
de qualquer natureza, inclusive junto aos entes 
públicos, exigida ampla publicidade. Tal en-
tendimento surge na Jornada de Direito Civil, 
realizada em Brasília, em meados de 2002. 

Feita as análises de praxe e prolatada a senten-
ça homologatória, que deverá ser fundamenta-
da, esta terá sua publicidade efetivada como de 
estilo, além de publicação de editais (prazo de 
30 (trinta) dias, caso a mudança ocorra no Es-
tado do Espírito Santo – Art. 1º do Provimento 
06/2004 CGJES), bem como o registro da mu-
dança no Cartório de Registro de Imóveis do 
domicílio dos cônjuges, a fim de tornar a de-
cisão pública e eficaz perante terceiros, em co-
mum ao que ocorre no registro dos pactos an-
tenupciais (art. 1657 do Código Civil de 2002). 

A averbação da decisão judicial deverá ser 
feita ainda junto ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do local do casamento, bem como na 
Junta Comercial e, no caso de um dos cônju-
ges ser comerciante, este registro também de-
verá ser feito no Registro Público das Pessoas 
Mercantis.
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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. De autoria do deputado estadual 
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 partici-
pação do Poder Executivo junto à sociedade 
nesta data, no qual poderão ser desenvolvidos 
programas educativos que proporcionem co-
nhecimento aos cidadãos sobre os atos pra-
ticados nas serventias extrajudiciais. Serão 
realizadas ações e programas relacionados à 
importância do registro civil, registro imo-
biliário, 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 Sinoreg
-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 
receberá a medalha Hélio Valentim Sarlo.  Hé-
lio Sarlo foi escolhido para ser homenageado 
por ter sido um importante oficial do Estado, 
e por sua contribuição à evolução da ativida-
de extrajudicial em sua trajetória profissional.

As duas ações têm 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

“São os notários 
e registradores os 

responsáveis por garantir a 
publicidade, autenticidade, 
segurança e eficácia nos 

negócios e nos atos jurídicos 
do cidadão”

Josias da Vitória, deputado estadual

“Boa parte dos cidadãos 
já conhece o trabalho dos 

cartórios quando os utilizam, 
e essa parceria entre a 
Assembleia Legislativa 
e o Sinoreg-ES ajuda à 
sociedade a conhecer a 
amplitude dos trabalhos 
realizados pela classe”

Josias da Vitória, deputado estadual

O deputado Josias da Vitória, autor do projeto de lei que originou o dia estadual no notário e do 
registrador no Espírito Santo



15Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

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 principais 
bandeiras estão a educação, a segurança públi-
ca e o combate às drogas e à violência, tema que 
foi pauta da Comissão Especial para discutir a 
Redução da Criminalidade e da Violência, que 
teve seus trabalhos, de um ano de duração, en-
cerrados 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 Notário e 
do Registrador tem como objetivo comemorar 
o dia desses importantes profissionais para toda 
a sociedade, bem como conscientizar a popu-
lação sobre a importância para a cidadania do 
trabalho desses profissionais do Direito. E foi 
através do pedido 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 cartórios 
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. Queremos que cada família 
plante essas mudas e que elas cresçam junto da-
quela criança. É pensar no futuro do planeta. E 
os cartórios são importantes nesse projeto, pois 
serão eles a distribuir a muda para cada nasci-
mento. Outro ponto é a solenidade do Dia Esta-
dual do Notário, que será realizada no dia 18 de 
novembro, onde cada deputado irá indicar um 
notário e entregaremos a medalha Hélio Va-
lentim Sarlo. Contamos com o apoio de todos 
os cartórios 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 Vitória, foi 
nomeado para exercer a função de escrevente 
compromissado. Em 1945 ingressou na Facul-

“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”

“Queremos que cada família 
plante essas mudas e que 
elas cresçam junto daquela 
criança. É pensar no futuro 
do planeta. E os cartórios 
são importantes nesse 

projeto, pois serão eles a 
distribuir a muda para cada 

nascimento”

“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



16 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

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 Registra-
dor, 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 entidades 
da administração direta e indireta, relacionados à importância do registro civil, registro imo-
biliário, registro de títulos e documentos, de pessoas jurídicas, de protesto 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.

dade de Direito do Espírito Santo, situada no 
centro de Vitória. Em 18 de novembro de 1965, 
com a aposentadoria da Oficial 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 Oficial do Registro Civil 
que exerceu, com indiscutível eficiência até ou-
tubro de 1991 quando veio a falecer. Cumpriu 
de maneira reta e digna todas as tarefas ineren-
tes ao seu cargo. 
 
Revista Notarial e Registral - O senhor acre-
dita que a sociedade esteja bem informada 
sobre a importância dos atos praticados pelas 
unidades extrajudiciais?
Josias da Vitória - Boa parte da sociedade ape-
nas conhece o trabalho dos cartórios quando 
necessita. Mas, são trabalhos como esta parce-
ria entre a Assembleia e o Sinoreg-ES que aju-
dam à sociedade a conhecer os trabalhos rea-
lizados. A entrega da medalha Hélio Valentim 
Sarlo é uma oportunidade de toda a sociedade 
conhecer o trabalho desses profissionais.
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s escrituras públicas de relaciona-
mentos entre mais de duas pessoas, as 
chamadas uniões poliafetivas, estão 

sendo estudadas pela Corregedoria Nacional 
de Justiça, que recebeu representação da As-
sociação de Direito de Família e das Sucessões 
(ADFAS). 

Liminarmente, a entidade pediu a proibi-
ção de lavraturas de escrituras públicas de 
reconhecimento de uniões poliafetivas pelos 
cartórios de todo o país. No mérito, pede a 
regulamentação da matéria.

Para analisar o caso, a corregedora nacio-
nal de Justiça, ministra Nancy Andrighi, ins-
taurou um Pedido de Providências. Ela ne-
gou a liminar, mas sugeriu aos cartórios que 
aguardem a conclusão deste estudo para la-
vrar novas escrituras declaratórias de uniões 
poliafetivas.

“Essa é apenas uma sugestão aos tabelio-
natos, como medida de prudência, até que 
se discuta com profundidade esse tema tão 
complexo que extrapola os interesses das 
pessoas envolvidas na relação afetiva”, pon-
derou a ministra Nancy Andrighi. Ela escla-
receu que não é uma proibição.

A representação foi feita à Corregedoria 
com base em notícias divulgadas na impren-
sa sobre a lavratura de escrituras públicas de 
uniões entre um homem e duas mulheres em 
um caso, e entre três homens e duas mulhe-
res em outro. Para a ADFAS, essas uniões são 

Corregedoria Nacional analisa 
regulamentação do registro 
de uniões poliafetivas

A inconstitucionais.
A corregedora explicou que as uniões 

poliafetivas adentram em áreas do Direito, 
inclusive de terceiros, que precisam ser pro-
fundamente debatidas, como repercussão no 
Direito Sucessório, Previdenciário e de Famí-
lia – em especial na questão do pátrio poder, 
entre outros.

A intenção da corregedora é promover 
audiências públicas no Conselho Nacional 
de Justiça para ouvir a sociedade e entidades 
ligadas ao tema. As discussões vão possibi-
litar o estudo aprofundado da questão para 
que a Corregedoria analise a possibilidade de 
regulamentar o registro civil das uniões po-
liafetivas.

Nancy Andrighi já solicitou a manifesta-
ção das Corregedorias Gerais dos tribunais 
de Justiça do Rio de Janeiro e de São Paulo 
sobre os fatos apontados na representação. 
Também foi solicitado às Corregedorias de 
todos os tribunais estaduais do país que in-
formem suas serventias sobre a existência do 
presente processo e a sugestão da Corregedo-
ria Nacional.

“Essa é apenas uma 
sugestão aos tabelionatos, 
como medida de prudência, 

até que se discuta com 
profundidade esse tema 

tão complexo que extrapola 
os interesses das pessoas 

envolvidas na relação 
afetiva”

Nancy Andrighi, 
corregedora nacional de Justiça
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o dia 10 de maio, foi publicada a Lei 
13.286/16, que modifica a responsa-
bilidade civil dos notários e registra-

dores no exercício de sua atividade típica, al-
terando pela segunda vez a redação do art. 22, 
da lei 8.935/19941. Trataremos desse tema, na 
coluna de hoje, em razão de sua atualidade e 
da extrema relevância que representa para a 
prática notarial e registral, pondo fim à dis-
cussão acerca da responsabilidade de tabeliães 
e registradores. Nas próximas colunas quinze-
nais, daremos continuidade à série de artigos 
que versam sobre as mudanças implementa-
das pelo novo Código de Processo Civil em 
matéria notarial e registral.

A questão da responsabilidade civil por 
atos praticados por notários e registradores 

era controversa e durante muito tempo tem 
ocasionado discussões acirradas, sobretudo 
quanto à necessidade de demonstração da 
culpa dos sujeitos incumbidos do exercício da 
atividade eminentemente pública por delega-
ção, nos termos do art. 236, da Constituição 
Federal.

Nesse contexto, surgiram diferentes cor-
rentes que buscavam explicar a natureza des-
sa responsabilidade. Em primeiro lugar, há 
o posicionamento majoritário dos acórdãos 
do Supremo Tribunal Federal, acompanhado 
por parte da doutrina2, de que os tabeliães e 
oficiais de registro são funcionários públicos, 
ainda que o exercício de seus serviços se dê em 
caráter privado, de modo que o Estado deve 
responder objetivamente pelos danos causa-

A Lei 13.286/2016 e a responsabilidade 
subjetiva dos notários e registradores no 
exercício da atividade típica

N

Vitor Frederico Kumpel é juiz de Direito em São Paulo e doutor em Direito pela USP

“Importante diferenciar, no 
entanto, dano decorrente do 
exercício de atividade típica 
de registro, que consiste em 
qualificar títulos, devolvê-los 
ou assentá-los; ou, no caso 

do tabelião, instrumentalizar 
a vontade das partes de 
modo a gerar eficácia, da 
atividade atípica, anexa ao 
serviço registral e notarial”
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dos por estes sujeitos aos usuários do serviço. 
Está em tramitação perante o STF o Recurso 
Extraordinário 842.846-SC3, ao qual foi repu-
tada repercussão geral, para se decidir acerca 
da responsabilidade civil do Estado em caso 
de serviços delegados, bem como da natureza 
da responsabilidade civil de notários e regis-
tradores (se objetiva ou subjetiva).

Quanto à responsabilidade pessoal dos no-
tários e registradores, havia duas correntes 
centrais. A primeira apontava para responsa-
bilidade objetiva com fundamento na redação 
e gramaticidade do art. 22, da lei 8.935/19944, 
posteriormente alterada pela lei 13.137/2015. 
“Os notários e oficiais de registro, temporários 
ou permanentes, responderão pelos danos 
que eles e seus prepostos causem a terceiros, 
inclusive pelos relacionados a direitos e encar-
gos trabalhistas, na prática de atos próprios 
da serventia, assegurado aos primeiros direito 
de regresso no caso de dolo ou culpa dos pre-
postos”. A redação permitia a interpretação de 
que a responsabilidade dos oficiais de registro 
e tabeliães independia de aferição da culpa na 
contratação dos prepostos, bem como da ne-
gligência destes durante a prática dos atos.

Adotava a legislação, portanto, a teoria do 
risco, imputando ao titular responsabilização 
objetiva e garantindo regressividade contra 

1 Já havia sido alterado pela lei 13.137/2015.
2 S. S. Venosa, Reponsabilidade Civil, 14a ed., São Paulo, Atlas, 2014, pp. 302 ss.
3 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL. OMISSÕES E ATOS DANOSOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES. ATIVIDADE DELEGA-
DA. ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO E DO OFICIAL DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
CARÁTER PRIMÁRIO, SOLIDÁRIO OU SUBSIDIÁRIO DA RESPONSABILIDADE ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU SUBJETIVA. CONTROVÉRSIA. ART. 
37, § 6º, DA CRFB/88. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA”. (STF, RE n. 842.846-SC, rel. Min. Luiz Fux, j. 6.11.2014).
4 Art. 22, Lei n. 8.935/1994: “Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática dos 
atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros o direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”
5 S. Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo, Atlas, 2014, p. 307.
6 Art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique 
ou revogue. § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a 
matéria de que tratava a lei anterior”.

Fonte: Migalhas

quaisquer dos seus serventuários apenas em 
caso de dolo (culpa lato sensu) ou culpa stric-
to sensu (leve ou levíssima).

A segunda corrente sustentava a incidência 
de responsabilidade pessoal subjetiva de no-
tários e registradores5, mediante uma inter-
pretação contextual fulcrada principalmente 
no art. 38, da lei 9.492/1997, interpretando-o 
analogamente aos oficiais de registro: “Os Ta-
beliães de Protesto de Títulos são civilmente 
responsáveis por todos os prejuízos que cau-
sarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos 
substitutos que designarem ou Escreventes 
que autorizarem, assegurado o direito de re-
gresso”. Por ser a Lei 9.492/97 superveniente, 
incidiria para todos os titulares de delegação, 
alterando, portanto a teleologia da lei 8.935/94, 
cuja redação originária remonta 19946.

Crítica a essa corrente pode ser feita na 
medida em que, pelo fato de a lei 9.492/1997 
regular especialmente os Tabeliães de Protesto 
de Títulos, o art. 22, da lei 8.935/94 continua-
ria em vigor em relação aos oficiais de registro 
e demais tabeliães, porquanto não expressa-
mente revogado pela lei posterior, bem como 
não conflitante com suas disposições, no que 
tange os demais prestadores de serviços nota-
riais e registrais.

Com a nova redação dada ao art. 22 da lei 
8.935/1994, pela lei 13.286/16, cessa-se a po-
lêmica quanto à responsabilidade pessoal do 
oficial de registro e notário, os quais respon-
derão subjetivamente por danos causados no 
exercício da atividade típica: “Os notários e 
oficiais de registro são civilmente responsá-
veis por todos os prejuízos que causarem a 
terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, 
pelos substitutos que designarem ou escreven-
tes que autorizarem, assegurado o direito de 
regresso”.

Importante diferenciar, no entanto, dano 
decorrente do exercício de atividade típica 
de registro, que consiste em qualificar títulos, 
devolvê-los ou assentá-los; ou, no caso do ta-
belião, instrumentalizar a vontade das partes 

“Tratando-se, porém, de 
dano causado por atividades 
anexas à notarial e registral, 

muitas vezes criadas em 
razão de uma relação jurídica 

de consumo entre oficial e 
usuário, a responsabilidade 
será objetiva, nos termos do 
art. 14, do Código de Defesa 

do Consumidor”

de modo a gerar eficácia, da atividade atípica, 
anexa ao serviço registral e notarial. Apenas 
em relação à primeira aplicam-se as regras do 
art. 22, da lei 8.935/1994 (responsabilidade 
subjetiva). Ocorrendo o dano em razão da re-
lação de consumo criada entre os prestadores 
e o usuário (por exemplo, se o usuário escor-
rega e se machuca no interior do ofício), apli-
cam-se as regras de responsabilidade objetiva 
do Código de Defesa do Consumidor (diálogo 
das fontes).

Sem sombra de dúvida a lei gera um avanço, 
na medida em que proporciona a notários e 
registadores a possibilidade de ousarem mais 
na prática de seu ofício. O notário rompe o 
liame causal no exercício da atividade e, por-
tanto, mitiga efeitos indenizatórios quando 
informa minuciosamente os efeitos ao usuá-
rio, fazendo constar informações adicionais 
nas escrituras públicas. Já o registrador, para 
quebrar o nexo causal, pode qualificar negati-
vamente o título, que resta submisso à duvida 
registral, ocasião em que a responsabilidade 
passa ao Estado.

Concluindo, a nova redação dada ao art. 
22, da lei 8.935/1994 põe fim à controvérsia 
acerca da responsabilidade civil de notários e 
registradores por dano causado aos usuários 
na prática da atividade pública a eles delega-
da. Tratando-se, porém, de dano causado por 
atividades anexas à notarial e registral, mui-
tas vezes criadas em razão de uma relação 
jurídica de consumo entre oficial e usuário, a 
responsabilidade será objetiva, nos termos do 
art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O tema é bastante importante e controver-
so, e merece ser esmiuçado em sede própria. 
Ademais, a questão da responsabilidade sub-
sidiária ou solidária do Estado por esses da-
nos também deverá ser analisada em artigo 
próprio, porquanto complexa e controversa, 
lembrando-se que a questão será decidida 
em breve pelo Supremo Tribunal Federal, nos 
autos da Repercussão Geral em Recurso Ex-
traordinário 842.846-SC.
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Decreto nº 8.727/2016 dispõe sobre o uso do 
nome social e o reconhecimento da identidade 
de gênero de pessoas travestis e transexuais
Norma dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de 
gênero de pessoas travestis e transexuais e abrange a administração pública federal

residência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8.727, 
DE 28 DE ABRIL DE 2016

Dispõe sobre o uso do nome social e o reco-
nhecimento da identidade de gênero de pes-
soas travestis e transexuais no âmbito da ad-
ministração pública federal direta, autárquica 
e fundacional.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, in-
ciso VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em 
vista o disposto no art. 1º, caput, inciso III, no 
art. 3º, caput, inciso IV; e no art. 5º, caput, da 
Constituição,

DECRETA:

Art. 1o  Este Decreto dispõe sobre o uso do 
nome social e o reconhecimento da identidade 
de gênero de pessoas travestis ou transexuais 
no âmbito da administração pública federal di-
reta, autárquica e fundacional.

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, 
considera-se:
I - nome social - designação pela qual a pessoa 
travesti ou transexual se identifica e é social-
mente reconhecida; e
II - identidade de gênero - dimensão da iden-
tidade de uma pessoa que diz respeito à forma 
como se relaciona com as representações de 
masculinidade e feminilidade e como isso se 
traduz em sua prática social, sem guardar re-
lação necessária com o sexo atribuído no nas-
cimento.

Art. 2o  Os órgãos e as entidades da administra-
ção pública federal direta, autárquica e funda-
cional, em seus atos e procedimentos, deverão 
adotar o nome social da pessoa travesti ou tran-
sexual, de acordo com seu requerimento e com 
o disposto neste Decreto.
Parágrafo único. É vedado o uso de expressões 

pejorativas e discriminatórias para referir-se a 
pessoas travestis ou transexuais.

Art. 3o  Os registros dos sistemas de informa-
ção, de cadastros, de programas, de serviços, de 
fichas, de formulários, de prontuários e congê-
neres dos órgãos e das entidades da administra-
ção pública federal direta, autárquica e funda-
cional deverão conter o campo “nome social” 
em destaque, acompanhado do nome civil, que 
será utilizado apenas para fins administrativos 
internos. 

Art. 4o  Constará nos documentos oficiais o 
nome social da pessoa travesti ou transexual, 
se requerido expressamente pelo interessado, 
acompanhado do nome civil.

Art. 5o  O órgão ou a entidade da administra-
ção pública federal direta, autárquica e funda-
cional poderá empregar o nome civil da pessoa 
travesti ou transexual, acompanhado do nome 
social, apenas quando estritamente necessário 
ao atendimento do interesse público e à salva-
guarda de direitos de terceiros.

P

Art. 6o  A pessoa travesti ou transexual poderá 
requerer, a qualquer tempo, a inclusão de seu 
nome social em documentos oficiais e nos re-
gistros dos sistemas de informação, de cadas-
tros, de programas, de serviços, de fichas, de 
formulários, de prontuários e congêneres dos 
órgãos e das entidades da administração públi-
ca federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 7o  Este Decreto entra em vigor:
I - um ano após a data de sua publicação, quan-
to ao art. 3o; e
II - na data de sua publicação, quanto aos de-
mais dispositivos.

Brasília, 28 de abril de 2016; 195º da Indepen-
dência e 128º da República.

DILMA ROUSSEFF
Nilma Lino Gomes

Este texto não substitui o publicado 
no DOU de 29.4.2016  

Fonte: D.O.U.
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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 MARÇO/2016, aprovando o ressar-
cimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos 
registradores civis como segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 64.770,35 
(sessenta e quatro mil, setecentos e setenta 
reais e trinta e cinco centavos) em aplicação 
CDB na agência 076 do Banestes. 

Vitória, 02 de maio de 2016.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

Demonstrativo mês de abril de 2016

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  628.831,79
Saldo em caixa mês anterior  40.669,85
Portaria 004/2016   2.223,47
RESGATE POUPANÇA BANESTES  63.699,45
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES  233.104,48
DEPÓSITO VENDA CARTÓRIO MOVEL  5.622,93
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   974.151,97
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil   807.515,20 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  32.332,32 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 374,00 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.576,64 
4.1 - 2% referente depósito entre 18/03 a 31/03 377,43 
5 – Repasse à AMAGES 12.568,64 
5.1 – 2% referente depósito entre 18/03 a 31/03 377,43 
6 -  Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 004/2016 2.142,77 
  
SALDO LÍQUIDO  (868.264,43),   105.887,54
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (62.883,18)
C.a – 10% referente depósito entre 18/03 a 31/03  (1.887,17)
C.b – Aplicação dinheiro venda cartório Móvel  (5.622,93)
SALDO     35.494,26
Recebimentos entre 19/04 a 30/04  8.864,62
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  44.358,88
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Sindicato dos Notários e Registradores 
do Estado do Espírito Santo (Sino-
reg-ES) disponibiliza através de seu 

portal link de acesso a Central de Registrado-
res de Imóveis, que por sua vez permite o aces-
so ao Serviço de Registro Eletrônico de Imó-
veis (SREI), conforme determinado pela Lei nº 
11.977/09 e o Provimento CNJ nº47 de 2015.

O sistema foi desenvolvido pela Associação 
dos Registradores Imobiliários de São Paulo 
(Arisp) e pelo Instituto de Registro Imobiliá-
rio do Brasil (Irib), facilitando o atendimento 
aos usuários que, através de prévio cadastro, 
poderão visualizar a situação do imóvel.

A central é interligada aos portais Ofício 
Eletrônico (tem como objetivo emitir Cer-
tidões Digitais ao Poder Público), Penhora 
Online (realiza buscas de titularidade de bens 
imóveis em nome de pessoa que for parte de 
processo judicial) e a Central Nacional de In-
disponibilidade de Bens (integra todas as indis-
ponibilidades de bens decretadas por Magis-
trados e por Autoridades Administrativas). Os 
portais disponibilizam informações lançadas 
pelas serventias de Registro de Imóveis. 

No Espírito Santo, quase todas as serventias 
atualizam o portal. Claudio Junior Oliveira 
Patrício, Oficial substituto do 1º Ofício de 
Vargem Alta, explica que o serviço online é de 
grande ajuda. “A central dá comodidade aos 
bancos, corretores de imóveis e a população 
em geral que utilizam o sistema para visuali-

zar a situação do imóvel, sem precisar se des-
locar ao cartório”.

Segundo informações da Arisp, as cidades 
de Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, 
Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto 
Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atíliio 
Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Fran-
cisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, 
Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, 
Colatina, Conceição da Barra, Conceição do 
Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio 
Preto, Ecoporanga, Fundão, Guaçui, Gua-
rapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, 
Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, 
Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da 
Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, 
Marilândia, Marechal Floriano, Mimoso do 
Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Mu-
qui, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, 
Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio 
Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Ma-
ria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do 
Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Ser-
ra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, 
Viana, Vila Velha e Vitória têm convênio com 
a associação.

Além do Estado capixaba, São Paulo, Per-
nambuco e Santa Catarina também disponibi-
lizam as informações pelo portal. É necessária 
a compra de créditos para visualizações e so-
licitações de certidões referentes às matrículas 
dos imóveis.

Sinoreg-ES divulga portal de 
acesso a Registros de Imóveis
Central de Registradores de Imóveis permite o cumprimento da Lei 11.977/09 
e Provimento 47 do CNJ, além de oferecer serviços diferenciados à população

O

Por Elaine Viana

Prazos

Certidão Digital: a solicitação pode ser 
realizada pelo número da matrícula ou pelo 
pacto antenupcial. Prazo: Até duas horas.

Consulta Eletrônica: Para saber se a pes-
soa possui ou não imóveis a pesquisa po-
derá ser efetuada através do CPF ou CNPJ. 
Prazo: Até cinco dias.

Matrícula Online: No momento da consul-
ta, o usuário consegue visualizar a matrí-
cula do imóvel. Prazo: Não é necessário 
responder.

Os prazos deverão ser cumpridos respei-
tando o horário de atendimento do cartório. 

Cartórios
As serventias cadastradas recebem o re-
passe dos serviços solicitados na Central 
Registradores de Imóveis no período acor-
dado com o financeiro da Arisp.

Os cartórios devem informar todos os da-
dos bancários para que o depósito possa 
ser efetuado.

Os Registros de Imóveis que ainda 
não possuem convênio com a Arisp, 
podem entrar em contato pelo e-mail 
arisp@arisp.com.br ou pelo telefone 
(011) 3107-2531.
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL 

DA JUSTIÇA

PROCESSO nº 201200857418
Requerente: Instituto de Defesa Agropecuá-
ria e Florestal do Espírito Santo
Assunto: Comunicação aos Cartórios de 
Imóveis

DESPACHO
Tratam os autos de Ofício encaminhado pela 
Diretora Presidente do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – 
IDAF, apresentando “Modelo de Título de Legiti-
mação de Terra Devoluta”, publicado no DOES 
de 28/06/2012, solicitando a esta CGJ-ES que 
notifique todos os Cartórios de Registro de 
Imóveis do ES, a fim de que reconheçam e re-
gistrem tais títulos, quando emitidos pelo IDAF.

Pois bem, consoante dispõe a Lei Estadual 
nº 9.769/11, cumpre ao IDAF conceder a 
transferência de imóveis devolutos, mediante 
parecer da PGE, sendo que o título de legi-

timação da terra devoluta concedido ao res-
pectivo adquirente poderá ser registrado no 
cartório competente. Nesse sentido, vejamos 
as regras dos arts. 28 e 29 da mencionada lei:
Art. 28. A transferência dos imóveis rurais e 
urbanos devolutos do Estado será precedida de 
parecer conclusivo da Procuradoria Geral do 
Estado – PGE e efetivada por meio de título de 
legitimação de terra devoluta, emitido conjun-
tamente pelo Diretor-Presidente e Diretor-Téc-
nico do IDAF.
§ 1º Constará no título respectivo cláusula de 
inalienabilidade do imóvel pelo prazo de 05 
(cinco) anos, a contar da data do protocolo do 
requerimento da legitimação.
§ 2º A cláusula de inalienabilidade referida 
no § 1º poderá ser suspensa quando o imóvel 
for oferecido como garantia real para fins de 
financiamento, destinados especificamente a 
custeio ou investimentos agrícolas, aplicados no 
próprio imóvel, quando rural e financiamento 
destinado especificamente à construção e bene-
ficiamento aplicados no próprio imóvel, quan-
do urbano.
Art. 29. O título de legitimação de terra devolu-

CGJ-ES comunica padronização do “Modelo 
de Título de Legitimação de Terra Devoluta”
Despacho torna público o modelo implementado pelo Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF para os Cartórios de Imóveis

E ta será concedido ao adquirente, de forma indi-
vidual ou coletiva como documento hábil para 
registro no cartório competente.

Ademais, o art. 290-A, inc, III da Lei 
6.015/73 também autoriza o registro de tais 
títulos, junto ao Cartório de Registro de Imó-
veis, inclusive, com isenção de custas e emo-
lumentos.

Assim, o IDAF, dentro de suas atribuições 
legais ao padronizar o “Título de Legitimação 
de Terra Devoluta” que lhe compete conceder, 
cumpre o importante papel de evitar a prática 
de fraudes quando da apresentação de tais tí-
tulos para o respectivo registro.

Diante do exposto, cumpre a esta CGJES 
apenas dar publicidade específica do “Mo-
delo Título de Legitimação de Terra Devo-
luta” aos Cartórios de Registro de Imóveis 
do Estado do Espírito Santo.

À Coordenadoria de Foro Judicial e Extra-
judicial, para encaminhar cópia do presente e 
das fls. 02/04 aos mencionados cartórios.

Diligencie-se. Após, informe-se o cumpri-
mento à requerente e arquive-se

Vitória/ES, 27 de julho de 2012.
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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


