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EDITORIAL

Agenda Enores 2017

A

Escola Notarial e Registral do Espírito Santo – ENORES – retoma sua agenda de cursos para o ano de 2017. Com matérias afetas ao dia a dia da atividade diversos foram os temas selecionados para melhor instruir os profissionais do extrajudicial.

Faço desde logo o convite para que compareçam. Os cursos ministrados na sede do SINOREG
são excelentes fontes de conhecimento, além de agregar valor intelectual aos seus participantes e
ser uma excelente oportunidade de confraternização e união da categoria.
Segue nossa agenda de cursos para o ano de 2017:
• Apostilamento notarial e registral e a Convenção de Haia: Teoria e Prática - Data: 11/03/2017;
• A prática da mediação extrajudicial e seus procedimentos - data: 25/03/2017;
• A ata notarial de usucapião extrajudicial: Teoria e prática notarial e registral - data:
08/04/2017;
• Condomínio e incorporação: Teoria e prática da lei 4591/64 - data: 29/04/2017;
• Loteamentos: Teoria e prática da lei 6766/69 - data: 06/05/2017;
• Do Registro Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos: Inovações e tendências
futuras - data: 20/05/2017;
• A teoria e prática da regularização fundiária - data: 10/06/2017;
• O processo administrativo disciplinar / A responsabilidade civil dos notários e registradores:
Aspectos teóricos e práticos - data: 24/06/2017;
• O futuro do Registro Civil: Novas tecnologias, utilização das centrais e projetos - data:
08/07/2017
• Aspectos práticos das escrituras - data: 12/08/2017;
• O registro de imóveis eletrônico - data: 26/08/2017;
• Aas centrais eletrônicas notariais e registrais: Panorama geral - data: 23/09/2017;
• A gestão administrativa das serventias extrajudiciais: aspectos administrativos, contábeis,
trabalhistas e tributários - data: 07/10/2017;
• Uma visão contemporânea da gestão de pessoas no serviço registral e notarial - data:
28/10/2017;
• Protestos títulos e documentos de dívida - data: 18/11/2017;
Maiores detalhes sobre os cursos podem sem encontrados em nosso site www.sinoreg-es.org.br .

Venha e faça parte da família Sinoreg. Participe dos cursos, interaja, confraternize e se una
a seus pares. O Sinoreg é a casa do Notário e Registrador capixaba e estamos à disposição para
servi-lo.
Boa leitura a todos.
Fraternal abraço,
Márcio Valory Silveira
presidente do Sinoreg-ES

“Os cursos ministrados na sede
do SINOREG são excelentes
fontes de conhecimento, além de
agregar valor intelectual aos seus
participantes e ser uma excelente
oportunidade de confraternização
e união da categoria”

Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES
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Deputados aprovam criação do
Documento de Identificação Nacional
DIN dispensará a apresentação dos documentos que lhe deram
origem ou nele mencionados e será emitido pela Justiça Eleitoral

Aprovado pela Câmara dos Deputados, projeto agora segue para o Senado Federal

A ICN usará a base de dados
biométricos da Justiça Eleitoral;
a base de dados do Sistema
Nacional de Informações de
Registro Civil (Sirc) e da Central
Nacional de Informações do
Registro Civil (CRC – Nacional)
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O

Plenário da Câmara dos Deputados
aprovou no dia 21 de fevereiro o Projeto de Lei 1775/15, do Poder Executivo,
que cria o Documento de Identificação Nacional (DIN) para substituir os demais documentos cujos dados estejam inseridos nele por
meio de tecnologia de chip. A matéria, aprovada na forma de um substitutivo do deputado
Julio Lopes (PP-RJ), será enviada ao Senado.
De acordo com o projeto, o DIN dispensará
a apresentação dos documentos que lhe deram origem ou nele mencionados e será emitido pela Justiça Eleitoral, ou por delegação
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a outros
órgãos, podendo substituir o título de eleitor.
Nesse documento, que será impresso pela
Cada da Moeda, o Cadastro de Pessoa Física
(CPF) será usado como base para a identificação do cidadão. Já os documentos emitidos

pelas entidades de classe somente serão validados se atenderem os requisitos de biometria
e de fotografia conforme o padrão utilizado no
DIN. As entidades de classe terão dois anos
para adequarem seus documentos aos requisitos exigidos pelo novo documento.
Benefícios sociais
Para facilitar o controle no recebimento de benefícios sociais, o poder público deverá oferecer mecanismos que possibilitem o cruzamento de informações de bases de dados oficiais a
partir do número de CPF do solicitante, para
comprovar o cumprimento dos requisitos
para a concessão desses benefícios.
Identificação nacional
O DIN será emitido com base na Identificação
Civil Nacional (ICN), criada pelo projeto com

o objetivo de juntar informações de identificação do cidadão. A ICN usará a base de dados biométricos da Justiça Eleitoral; a base de
dados do Sistema Nacional de Informações de
Registro Civil (Sirc) e da Central Nacional de
Informações do Registro Civil (CRC – Nacional); e outras informações contidas em bases
de dados da Justiça Eleitoral, dos institutos de
identificação dos estados e do Distrito Federal, do Instituto Nacional de Identificação, ou
disponibilizadas por outros órgãos, conforme
definido pelo Comitê Gestor da ICN.
A nova base dados assim gerada será armazenada e gerida pelo TSE, que terá de garantir
a interoperabilidade entre os sistemas eletrônicos governamentais, ou seja, sua comunicação eficiente sem problemas de compatibilidade, conforme recomendações técnicas da
arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade
de Governo Eletrônico (e-PING).

O TSE garantirá à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e ao poder legislativo o acesso à base de dados da ICN, de forma
gratuita, exceto quanto às informações eleitorais.
A integração da ICN ocorrerá ainda com os registros biométricos das polícias Federal e Civil.
Será proibida a comercialização, total ou
parcial, da base de dados da ICN, com pena
de detenção de 2 a 4 anos e multa para quem
descumprir essa proibição.
Comitê
O projeto cria um comitê da ICN, composto
por três representantes do Executivo federal;
três representantes do TSE; um da Câmara
dos Deputados; um do Senado Federal e um
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Ele terá a atribuição de recomendar o padrão biométrico da ICN; a regra de formação
do número da ICN; o padrão e os documentos

necessários para expedição do DIN; os parâmetros técnicos e econômico-financeiros da
prestação dos serviços de conferência de dados
que envolvam a biometria; e as diretrizes para
administração do Fundo da Identificação Civil
Nacional (FICN), também criado pelo projeto.
Fundo
O fundo será gerido e administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral para custear o desenvolvimento e a manutenção da ICN e das
bases por ela utilizadas.
Ele será composto por dinheiro do Orçamento da União e da prestação de serviços de
conferência de dados, por valores da aplicação
de seus recursos e por outras fontes, tais como
convênios e doações.
Íntegra da Proposta:
PL-1775/2015

PL 1775 e sua aprovação pela Câmara dos Deputados

F

oi aprovada no Plenário da Câmara
dos Deputados nesta o Projeto de Lei
1775/2015 que institui a Identidade Civil
Nacional (ICN). Embora trate-se de um projeto que desperta – com razão - cuidados e
atenção em toda a classe dos registradores civis brasileiros, o próprio nome final do texto
aprovado traz em si uma conquista da classe: o
ICN substitui o Registro Civil Nacional (RCN)
que tanta preocupação causou a toda a classe.
Após um trabalho intenso de quase dois
anos – o projeto foi apresentado em junho de
2015 – pelo Poder Executivo, subsidiado pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conseguimos importantes avanços, muito em razão dos
esforços de abnegados colegas do Registro Civil do Brasil que contribuíram para que a atividade conseguisse sobreviver a uma enorme
pressão que se impõe a todo projeto que tenha
origem no Governo Federal.
Além da mudança do nome do projeto, um
ponto que os órgãos governamentais não queriam abrir mão, conseguimos avanços como
a inclusão da CRC Nacional como uma das
bases de dados fornecedora de atos ao ICN, a
retirada das multas previstas aos registradores
pelo envio de informações, a inclusão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como um dos

membros do Comitê do projeto, a conferência
de dados que envolvam apenas a biometria,
entre outros.
Destaco também a republicana interlocução com o deputado Júlio Lopes, com o qual
mantivemos reuniões e encontros periódicos
e que trabalhou pelo consenso entre os interesses do Governo Federal e TSE com aqueles
defendidos pelos registradores civis, que nada
mais representavam do que a preocupação
com a privacidade e intimidade do cidadão
diante de tão grande concentração de dados
em um único órgão.
Por fim convido a todos os registradores
civis brasileiros para que permaneçam mobilizados, uma vez que o projeto agora será
analisado pelo Senado Federal, para que obtenhamos ainda mais avanços e evitemos
novos retrocessos que possam prejudicar os
interesses da população, principal beneficiária
da segurança jurídica emprestada pelos registradores civis a seus atos.
Peço a todos que avaliem a proposta original e o substitutivo aprovado pela Câmara dos
Deputados para que cheguem às suas próprias
conclusões.
Calixto Wenzel
Presidente da Arpen-Brasil

Calixto Wenzel, presidente da Arpen-Brasil:
“convido a todos os registradores civis
brasileiros para que permaneçam mobilizados”
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Contrato de namoro estabelece
diferença em relação a união estável
Rodrigo da Cunha Pereira

U

ma das grandes questões do Direito
de Família contemporâneo é saber se
determinada relação afetiva é um namoro ou união estável. Com a evolução dos
costumes e a maior liberdade sexual, esta linha divisória tornou-se muito tênue. Com
isto, grande parte dos processos levados aos
tribunais brasileiros que envolvem união estável, o cerne da discussão está na dificuldade
de se diferenciar namoro de união estável. Namoro é o relacionamento entre duas pessoas
sem caracterizar uma entidade familiar.
Pode ser a preparação para constituição de
uma família futura, enquanto na união estável,
a família já existe. Assim, o que distingue esses
dois institutos é o animus familiae, reconhecido pelas partes e pela sociedade (trato e fama).
Existem namoros longos que nunca se transformaram em entidade familiar e relacionamentos curtos que logo se caracterizam como
união estável. O mesmo se diga com relação à
presença de filhos, que pode se dar tanto no
namoro quanto na união estável.
O namoro, por si só, não tem consequências jurídicas. Não acarreta, partilha de bens
ou qualquer aplicação de regime de bens, fixação de alimentos ou direito sucessório. Se um
casal de namorados adquire juntos um veículo, por exemplo, com o fim do relacionamento
este bem poderá ser dividido, se não houver
contrato escrito entre eles, de acordo com as
regras do direito obrigacional. Neste sentido,
pode-se dizer, então, que é possível haver uma
“sociedade de fato” dentro de um namoro,
sem que isto caracterize uma entidade familiar. Assim, por não se tratar de entidade familiar, as questões jurídicas concernentes ao
namoro, como danos causados à pessoa, são
discutidas no campo do direito comercial ou
obrigacional.

“É muito comum os homens
enxergarem ou entenderem
que se trata apenas de um
namoro, enquanto as mulheres,
talvez por serem mais
comprometidas com o amor,
veem como união estável”
6

Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

Namoro pode ser indício de prova para
algumas situações jurídicas. Por exemplo,
somado à negativa de realização de exame
em DNA pode acarretar a declaração de suposta paternidade. Além disso, pode indicar
o fumus boni iuris necessário à antecipação
de tutela no pedido de alimentos gravídicos
(Lei 11.804/2008). A Lei Maria da Penha (Lei
11.340/2006) também é aplicável nos casos de
namoro.
O namoro não tem prazo de validade. Conheço casal que namorou mais de 50 anos. Faz
parte do exercício da autonomia privada optar
por esta maneira de se relacionar e, da mesma
forma, escolher não prosseguir, não constituindo o fim do namoro, por si só, uma ofensa
a direito alheio ou configuração de ato ilícito.
Ao Direito de Família interessa delinear
um conceito de namoro para distingui-lo da
união estável. Antes, se o casal não mantinha
relação sexual eram apenas namorados, e se
mantinham já se podia dizer que eram “ami-

gados” ou “amasiados”. Hoje é comum, natural e saudável que casais de namorados mantenham relacionamento sexual, sem que isto
signifique nada além de um namoro, e sem
nenhuma consequência jurídica. Assim, o
conteúdo sexual de uma relação amorosa que
até pouco tempo era caracterizador, ou descaracterizador de um instituto ou outro, não é
mais determinante ou definidor deste ou daquele instituto. E, para confundir ainda mais,
namorados às vezes têm filhos, em geral sem
planejar, o que por si só não descaracteriza o
namoro e o eleva à categoria de união estável.
Nestas relações vê-se também uma grande
diferença entre a forma de se ver ou nomear
tal relação. É muito comum os homens enxergarem ou entenderem que se trata apenas
de um namoro, enquanto as mulheres, talvez
por serem mais comprometidas com o amor,
veem como união estável. Esse ângulo de visão
diferente, somado à falta de um delineamento
mais preciso sobre o namoro e união estável,

“Faz parte do exercício da
autonomia privada optar por
esta maneira de se relacionar e,
da mesma forma, escolher não
prosseguir, não constituindo
o fim do namoro, por si só,
uma ofensa a direito alheio ou
configuração de ato ilícito”
tem levado os restos deste amor às barras dos
tribunais, para que o juiz diga se é uma coisa
ou outra. Estas demandas aumentaram principalmente após o advento da Lei 9.278/1996,
que acertadamente abriu o conceito de união
estável, isto é, retirou o prazo de cinco anos
estabelecido na Lei 8.971/1994.
Namorados podem até mesmo morar juntos, sem que isto caracterize uma união estável, pois há situações em que eles residem sob
o mesmo teto, “dividem o apartamento” por
questão de economia, como bem decidiu o
STJ: “Este comportamento, é certo, revela-se
absolutamente usual nos tempos atuais, impondo-se ao Direito, longe das críticas e dos
estigmas, adequar-se à realidade social. (STJ,
REsp 1454643 / RJ, Rel Min. Marco Aurélio
Bellizze, 3ª Turma, pub. 10/03/2015)”
Alguns casais, especialmente aqueles que
já constituíram outra família anteriormente,
para evitar futuros aborrecimentos ou demandas judiciais em razão da confusão desses dois
conceitos, têm feito um contrato de namoro,
ou uma “declaração de namoro”, dizendo que
a relação entre as partes é apenas um namoro
e que não têm intenção ou objetivo de constituírem uma família. E, se a realidade da vida
descaracterizar o namoro, elevando-o ao status de união estável, fica desde já assegurado
naquele contrato, ou declaração, qual será o
regime de bens entre eles. Embora o contrato de namoro possa parecer o anti-namoro,
muitos casais, em busca de uma segurança jurídica, e para evitar que a relação equivocadamente seja tida como união estável, desviando
assim o animus dos namorados, têm optado
por imprimir esta formalidade à relação. Apesar da polêmica em torno da validade e eficácia jurídica deste tipo de contrato, ele pode ser
um bom instrumento jurídico para ajudar os
casais a namorarem em paz.
Rodrigo da Cunha Pereira é presidente
nacional do Instituto Brasileiro de Direito de
Família (IBDFAM), doutor (UFPR) e mestre
(UFMG) em Direito Civil, autor de vários artigos
e livros em Direito de Família e Psicanálise e
advogado em Belo Horizonte.

Edital de
Convocação
Assembleia Geral
Extraordinária

O

presidente do Sindicato dos Notários
e Registradores do Estado do Espírito
Santo – SINOREG-ES –, CONVOCA
nos termos da letra “b”, inciso V, do artigo 18,
do Estatuto, os associados no gozo dos seus
direitos estatutários para a ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada
no dia 18 de março de 2017 (sábado), com
início às 10h30, em primeira convocação, e às
11h, em segunda convocação e com qualquer
número de associados presentes, na sede social na Av. Carlos Moreira Lima, nº 81, Bento
Ferreira, Vitória, Espírito Santo, para deliberar sobre o seguinte:

• Discussão e aprovação do percentual de
redução de repasse FARPEN sobre todos os atos gratuitos a fim de equilibrar
o fundo de ressarcimento dos os Registradores Civis das Pessoas Naturais;
• Obrigatoriedade de inclusão do CPF
nos assentos de nascimento;
• Criação da Comissão para estudo e elaboração do novo projeto de lei para fundo de ressarcimento do Espírito Santo;
• Representação regional dos notários e
registradores no Sinoreg;
• Aumento da contribuição sindical para
custeio de despesas extraordinárias;
Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2017
MÁRCIO VALORY SILVEIRA
Presidente SINOREG-ES
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Princípio da Concentração na Matrícula
Imobiliária reduz a burocracia no País
Lei 13097/15, que entrou em vigor em fevereiro de 2017, concentra no Registro de
Imóveis todos os atos relativos ao bem e dinamiza o mercado imobiliário brasileiro

A

compra e venda de um imóvel vem
ganhando mais transparência e agilidade. O ponto de partida para esta mudança foi a Medida Provisória 656 de 7 de novembro de 2014 que, buscando aperfeiçoar a
segurança jurídica dos negócios imobiliários,
determinou a concentração de atos imobiliários na matrícula do imóvel. A MP transformou-se na Lei 13.097, publicada em 19 janeiro
de 2015.
Em vigor desde o dia 18 de fevereiro, a expectativa é de que ações envolvendo a transmissão de um imóvel se tornem ainda mais
ágeis e com menor custo, uma vez que os atos
que não estiverem publicados na matrícula do
imóvel, como as pendências judiciais, não serão oponíveis ao adquirente.
Com a finalidade de desburocratizar as transações imobiliárias, a nova regra dispõe que
todos os atos necessários para a avaliação de
fraude na alienação do bem estejam concentrados na matrícula da unidade. Isso significa que
a certidão da matrícula do imóvel atualizada
é suficiente para uma análise imobiliária, não
sendo mais necessárias as chamadas certidões
de distribuição de feitos ajuizados, que também
serão dispensadas caso uma instituição financeira precise fornecer um empréstimo ou financiamento tendo a propriedade como garantia.
A Lei previa um período de vacância para o
artigo 54, no qual consta o princípio da concentração de atos. O tempo de dois anos, que conta
a partir da data de promulgação, serve para que
os registros e averbações relativos a atos jurídicos anteriores à sua vigência sejam ajustados às
novas regras. Já as matrículas que forem ajuizadas após a data de vigência da Lei estarão automaticamente de acordo com a nova legislação.

“As pessoas não precisam ficar
pedindo certidão, é só ir ao cartório,
pedir a matrícula do imóvel e o que
estiver lá está valendo, o que não
consta lá, não existe”
Patrícia Ferraz,
registradora imobiliária em Diadema (SP)
8
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“Os legisladores conferiram este prazo de
dois anos aos credores dos devedores proprietários de imóveis para que houvesse tempo, após a publicação desta Lei, para carregar
as matrículas dos imóveis. Antes não existia
esse mecanismo, então o credor não corria atrás de todos esses bens para informar.
Agora que existe, o legislador teve de dar um
prazo para ele (credor) se mexer e averbar e
registrar as ações existentes”, explica o espe-

cialista em Direito Imobiliário, Olivar Vitale.
A grande mudança proposta pela Lei é conceitual, ou seja, com a introdução efetiva da fé
-pública material, mesmo que haja defeitos nas
transmissões anteriores do imóvel em questão,
o adquirente de boa-fé não será atingido. É o
que explica o diretor do Sindicado da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Abelardo Campoy Diaz. “A Lei diz o seguinte: aquele que adquire um imóvel em cuja matrícula não houver

“Quando o imóvel era vendido,
o credor aparecia dizendo que
tinha um crédito e o adquirente
de boa-fé acabava pagando a
mais para resolver o problema
e não perder o imóvel”
Olivar Vitale, advogado,
especialista em Direito Imobiliário

nenhuma anotação, já é por si só adquirente de
boa-fé”, afirma.
De acordo com o registrador imobiliário e
mestre e doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
(USP) Ivan Jacopetti, a adoção do modelo posiciona o sistema brasileiro entre aqueles considerados “fortes” pela professora da Universidade de Coimbra Mônica Jardim. “O sistema da
fé-pública material é algo que já está presente
em países como Alemanha, Áustria e Espanha,
mas faltava acontecer no Brasil”.

Patrícia Ferraz, registradora imobiliária em
Diadema (SP): concentração total na matrícula

Especialista em Direito Imobiliário Olivar
Vitale

O Diretor do Sindicado da Habitação de São
Paulo, Abelardo Campoy Diaz: País ganhará
muitos pontos no ranking anti-burocracia

Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Paraguaçu Paulista, Ivan Jacopetti

Mais responsabilidade
para o credor
Até então, a compra de um imóvel envolvia diversas etapas. Para provar a boa-fé e ausência
de fraude, o adquirente do imóvel precisava
solicitar certidões judiciais para se certificar de
que aquele imóvel não estava envolvido em nenhuma pendência judicial. Para isso, a contratação de um despachante era necessária, assim
como muito tempo e dinheiro para garantir
legalmente a aquisição do bem.
De acordo com Olivar Vitale, até a promulgação da nova Lei, muita gente entendia que
o ordenamento jurídico brasileiro defendia o
credor, muitas vezes inerte, em detrimento do
adquirente de boa-fé, porque bastaria este credor promover uma ação para se sentir seguro,
pois a legislação dizia que haveria fraude se o
devedor fosse levado à insolvência.
A nova legislação apresenta uma inversão dos
valores. Segundo o princípio da concentração de
atos, se o credor não levar a ação judicial para a
matrícula é como se ele estivesse abrindo mão de
utilizar aquele imóvel para quitar o crédito que
tenha com o proprietário. O novo texto mostra
uma compreensão de que o credor, por ter maior
controle da situação, deve ser o responsável por
levar as informações ao registro do imóvel.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Antes x Depois
Documentos necessários
para compra de imóveis antes
de 17 de janeiro de 2017:

Certidões cíveis;

Executivas-fiscais;

Protestos, criminais na pessoa física;

Executivo-fiscal municipal, estadual
e federal;

Certidão negativa de débito da
Receita Federal;

INSS;

Certidão Trabalhista
Documentos necessários
para compra de imóveis depois
de 17 de janeiro de 2017:

Matrícula do imóvel

Exceções à Lei
13097/15
Terras devolutas

Usucapião
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Segundo o especialista, a Lei ajudará a diminuir a cultura do “credor malandro, que
muitas vezes tinha crédito a receber e não se
manifestava, entrava com a ação e ficava esperando, pois sabia que o devedor não tinha
como pagar. Quando o imóvel era vendido, o
credor aparecia dizendo que tinha um crédito
e o adquirente de boa-fé acabava pagando a
mais para resolver o problema e não perder o
imóvel”, exemplifica.
Para a registradora imobiliária Patrícia Ferraz se ônus é colocado sobre o interessado no
imóvel em razão de alguma obrigação lícita ou
ilícita a vida de todo mundo é facilitada. “As
pessoas não precisam ficar pedindo certidão, é
só ir ao cartório, pedir a matrícula do imóvel e
o que estiver lá está valendo, o que não estiver,
não existe”, afirma.
Na visão de Ivan Jacopetti, o princípio da
concentração de atos ajudará a criar uma situação em que, cada vez mais, o registro espelha a
realidade, pois na medida em que as ações judiciais não constarem na matrícula, não poderão
ser cobradas daquele que adquiriu o imóvel.
Ou seja, a responsabilidade pela publicidade da
dívida será unicamente do credor.
Mais segurança, transparência
e agilidade
A desburocratização também será um ganho,
pois não será mais necessário visitar vários
locais atrás de informações sobre imóvel. O
sistema anterior, além de ser mais complexo,
não garantia a segurança que esse tipo de transação necessita. De acordo com o diretor do
Secovi-SP, a antiga Lei não assegurava completamente o adquirente de boa-fé, mesmo ele
extraindo todas as certidões do domicílio.
Diaz explica que isso se deve ao fato do sistema legal brasileiro permitir que sejam distribuídas ações que podem trazer condenações
pesadas em qualquer parte do território nacional. “Logo, em um País continental como
o Brasil, você pode estar lidando com alguém
aqui em São Paulo e sofrer um processo em
um lugar muito distante. Uma pessoa física
que more em São Paulo pode ter uma casa de
veraneio em Pernambuco e sofrer uma pesada
ação trabalhista do caseiro”, argumenta.
Agora, com o credor tendo a responsabili-

“Logo, em um País continental
como o Brasil, você pode estar
lidando com alguém aqui em
São Paulo e sofrer um processo
em um lugar muito distante”
Abelardo Campoy Diaz, o diretor do Sindicado
da Habitação de São Paulo (Secovi-SP)

“O sistema da fé-pública
material é algo que já está
presente em países como
Alemanha, Áustria e Espanha,
mas faltava acontecer no
Brasil”
Ivan Jacopetti, registrador imobiliário e mestre
e doutor em Direito Civil pela Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo (USP)

dade de tornar pública, na matrícula do imóvel, a informação sobre a dívida na qual o proprietário encontra-se envolvido, caso ele não
o faça, não terá mais como reivindicar aquele
imóvel como garantia de pagamento, caso este
seja vendido e o comprador prove sua boa-fé,
que pode ser comprovada com a apresentação
da matrícula.
Com isso, o interessado na compra do bem
tem condições de saber que há ações contra o proprietário e, se em algum momento,
este não tiver como honrar a dívida, o bem
em questão responderá por ela. Consequentemente, com o afastamento da insegurança
jurídica na transmissão do imóvel e a diminuição da burocracia, o custo da aquisição de
documento para se lavrar uma escritura será
barateado, o que também irá contribuir para
uma maior agilidade do processo.
Segundo Vitale, as decretações de fraude
na execução pelo Poder Judiciário também
podem diminuir, pois se o credor não correr
atrás de averbar na matrícula as ações que ele
promoveu, o juiz pode entender que por não
estarem publicadas, não há configuração de
fraude, fato que se refletirá na queda da taxa
de juros, pois quanto menor o risco, mais o
banco diminuirá o valor dos juros cobrados
para o empréstimo e facilitará a concessão de
crédito.
“Hoje, dependemos de uma questão subjetiva, que é a análise do profissional de Direito,
se há ou não risco naquela aquisição. A partir
do momento que precisar de uma única certidão, que é a matrícula, agilizamos todo o processo”, assegura.
O principal documento será a matrícula.
Com isso, o montante de 10 a 20 certidões,
antes necessárias para se realizar uma transmissão de um imóvel, será reduzido para
basicamente uma, que é a matrícula do bem.
De acordo com o diretor do Secovi, Abelardo
Campoy, a desburocratização no processo de
transmissão de bens imóveis, garantida pela
Lei 13097, melhorará muitos pontos do País
no ranking de burocracia do Banco Mundial.
“Não precisaremos mais tirar um monte de
papel que no fundo não demonstram nada”.

A consolidação do princípio da
concentração na matrícula imobiliária
João Pedro Lamana Paiva
A Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015,
publicada no Diário Oficial da União do dia
20 de janeiro de 2015, está próxima de completar dois anos de vigência, o que significa
que a partir de 19 de fevereiro de 2017 estarse-á encerrando o prazo previsto no seu art.
61 (combinado com o art. 168, II, que estipulou regra especial relativa à vigência) para que
sejam feitos, nas matrículas imobiliárias, em
todo o país, os registros e averbações relativos
a atos jurídicos celebrados anteriormente à vigência da referida lei, de modo a que tais atos
procurem a devida adequação às disposições
determinadas por essa nova legislação.
Para quem não está recordando sobre qual
o assunto disciplinado por essa lei, lembramos
que ela dispôs, entre outros temas importantes
para os registros públicos, sobre a explicitação, no direito registral imobiliário brasileiro,
acerca da aplicabilidade do princípio da concentração dos atos registrais na matrícula do
imóvel, o que foi regulado, especialmente, em
razão do disposto nos artigos 54 a 58 da referida Lei nº 13.097/2015.
Também decorre da implementação desse
prazo de dois anos a desnecessidade de o adquirente de imóvel, por cautela, lançar mão de
certidões de feitos ajuizados para a realização
do negócio, já que a matrícula imobiliária, passou a ser, por derradeiro, o documento básico
de referência para a comprovação da situação
jurídica em que se encontra o imóvel, pois é ela
que comprova a propriedade imobiliária sendo,
também a partir dela, que o registrador imobiliário poderá certificar, com fé, sobre quais são
os ônus reais incidentes sobre o imóvel.
Tanto é assim, vale lembrar, que a Lei nº
13.097/2015 também promoveu a alteração
do § 2º do art. 1º da Lei nº 7.433/1985, que
dispunha sobre os requisitos para elaboração
de escrituras públicas, passando a simplificar
a documentação exigível à lavratura desse ato
notarial, nos negócios jurídicos inter vivos
translativos da propriedade imobiliária, de
modo a que, além da comprovação da tributação do imposto de transmissão respectivo,
somente sejam exigíveis a certidão de propriedade do imóvel (matrícula imobiliária) e
a certidão de ônus reais.
O principal objetivo dessa lei foi o de ampliar a segurança jurídica àquele que, de boa
fé, adquire um imóvel no Brasil.
Assim, o veículo para a promoção dessa significativa mudança, no plano fático, foi simpli-

ficar a forma de obtenção de informações fidedignas sobre o imóvel, concentrando-as em
uma fonte única – a matrícula imobiliária do
Registro de Imóveis com circunscrição sobre
o lugar onde situado o imóvel.
Em outras palavras, isso passou a significar
a adoção de um princípio jurídico que valoriza
especialmente que o registro imobiliário deve
espelhar a realidade do imóvel dando credibilidade e confiança à prática dos atos de disposição sobre a propriedade imobiliária, evitando
as “surpresas ocultas” do negócio, em prejuízo
do adquirente de boa-fé, que restava fragilizado, já que militava contra ele a presunção de
boa-fé frente a eventuais credores do vendedor do imóvel, ao mesmo tempo em que ele
mesmo restava sem garantia de natureza real
em relação ao vendedor, a partir do momento
em que o imóvel era alienado.
Afinal, apesar de ainda persistirem algumas críticas, a lei oferece solução para todas
as partes envolvidas no negócio, bastando,
minimamente, ao adquirente do imóvel, a
cautela necessária à verificação do conteúdo
da matrícula (onde poderá contar com o princípio da fé pública registral que, assim como
na Espanha e em outros países da Europa continental, foi agora albergado pelo Direito brasileiro, conforme anota nosso colega e grande
registrador imobiliário Ivan Jacopetti do Lago,
oficial do Registro de Imóveis de Paraguaçu
Paulista-SP) e, ao credor, a diligência necessária para levar à matrícula os créditos existentes, para publicizá-los na forma de registros
ou averbações, o que passou a constituir um
procedimento capaz de objetivar a aferição da
fé pública negocial.
Dessa forma, de acordo com o novo regime
instituído pela Lei nº 13.097/2015, só podem
ser opostos, ao adquirente de boa-fé, os atos
jurídicos que tiverem averbação ou registro
precedentes na matrícula imobiliária.
A partir da vigência da nova lei passou a estar
presente a preocupação em fazer com que na
matrícula imobiliária constem todas as situações jurídicas relevantes acerca da situação do
imóvel, sob pena de não se poder postular a decretação da ineficácia do negócio jurídico que
promoveu a alienação ou oneração do imóvel
transacionado. Esse proceder é a plena concretização do princípio da concentração, ganhando relevo o que já manifestavam os jurisconsultos romanos: “dormentibus non succurrit jus” (o
direito não socorre aos que dormem).

As únicas ressalvas estabelecidas pela própria Lei nº 13.097/2015 estão previstas no
parágrafo único de seu art. 54, tais sejam: os
casos de alienação que são ineficazes em relação à massa falida (artigos 129 e 130 da Lei
nº 11.101/2005) e as hipóteses de aquisição e
extinção da propriedade que independam de
registro do título respectivo. Anotam convenientemente, entretanto, Letícia Assumpção e
Sílvia Xavier que “embora não conste ressalva
expressa na lei, a penhora do bem em execução fiscal, ainda que não averbada, também
será oponível ao terceiro de boa-fé, caso a alienação ou oneração do imóvel se enquadre no
disposto no art. 185 do CTN, à luz do entendimento exposto pelo E. STJ no recente julgamento do Recurso Especial n. 1.140.990/PR.”.
De tal forma, excetuadas essas hipóteses
previstas pelo parágrafo único do art. 54 da
Lei nº 13.097/2015 e pelo art. 185 do Código
Tributário Nacional, com a redação alterada pela Lei Complementar nº 118/2005 (não
ficando caracterizada a má-fé, nesse último
caso, se forem reservados, pelo devedor, bens
ou rendas suficientes ao total pagamento da
dívida inscrita), os atos jurídicos que não estiverem registrados ou averbados na matrícula
do imóvel não terão eficácia em relação ao terceiro de boa-fé que tenha adquirido ou recebido em garantia direitos reais sobre o imóvel.
Dessarte, no momento em que vemos a plena consolidação, no plano legal, do princípio
da concentração dos atos na matrícula imobiliária e da fé pública registral, para maior
garantia dos adquirentes e estabilidade das
relações no mercado imobiliário e ainda que
a matéria continue despertando, de um lado,
polêmicas acerca do alcance e dos limites de
aplicação das disposições trazida pela Lei nº
13.097/2015 e, de outro, rasgados elogios de
setores das categorias jurídicas e econômicas,
não podemos nos esquecer de consignar uma
justa homenagem a Décio Antônio Erpen
como parceiro desde o ano de 2001 na vanguarda da construção doutrinária do princípio da concentração, pois, sem seus ingentes
esforços como estudioso do tema, não teríamos esse instituto jurídico, hoje, como característica peculiar do Direito Registral Imobiliário brasileiro.
João Pedro Lamana Paiva é titular do Registro
de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre/RS e expresidente do IRIB, João Pedro Lamana Paiva
Fonte: Irib
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“O Registro Civil é a bola da vez”,
destaca Ricardo Dip
Em palestra especial, desembargador do TJ-SP aponta os
perigos da Desconstrução do Registro Civil para a sociedade

N

a manhã do dia 17 de fevereiro o presidente da Seção de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJ-SP), desembargador Ricardo Henry
Marques Dip, ministrou, no Fórum de Guarulhos I - (Dr. Murilo Matos Faria) palestra sobre
o tema “A Desconstrução do Registro Civil”.
No total, 149 pessoas, entre juristas e registradores, estiveram presentes para prestigiar a aula
do magistrado, que teve transmissão ao vivo
pela página do facebook da Arpen-SP.
O desembargador iniciou sua apresentação
com uma frase direta: “O Registro Civil é a bola
da vez”, justificando-a pelo fato de que a atividade está sendo efetivamente asfixiada em suas
perspectivas funcional, institucional e econômica. “A funcional é resumida num problema
interessante do ponto de vista atual, que trata
da anarquia de suas funções. Em suma, quando
a ordem não é obedecida, há fusão de funções
e, inevitavelmente, confusão”, explicou
“Por exemplo: ao atribuir a um registrador
de imóveis o dever de reconhecer firma em balcão ou, a um notário, a expedir títulos judiciais,
cria-se um estado de desordem nas coisas, pois

Palestra do magistrado paulista, assessor da Corregedoria Nacional da Justiça, reuniu
registradores civis na cidade de Guarulhos (SP)

“Não apenas pensando em
mim, mas nos meus netos e
bisnetos e em boa parte dos
presentes neste auditório,
objetivo uma perspectiva
muito sombria para o que
hoje chamamos de liberdade,
pois se as coisas continuarem
assim, centralizando todas
as informações da vida das
pessoas para o ‘Grande
Irmão’, será instaurada uma
democracia totalitária”

O desembargador do TJ-SP, Ricardo Dip: “A
questão da desconstrução do registro civil
está muito ligada às gratuidades”
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quando um notário passa a expedir os títulos
como as tais cartas notariais de sentença, hoje
é aceitável, mas vamos ver daqui alguns anos
os resultados, quando os tribunais passarem a
recusar o cumprimento destas cartas anômalas,
que resultam no segundo ponto de vista, que é
a institucional”, ressaltou Dip.
Sobre a perspectiva econômica, o desembargador destacou que “as perversões deste sistema desordenado é agravado pela criação das
gratuidades de atos essenciais para a cidadania,
mas que tenta ser aquietado pelo que que chamo de ‘bolsa-registro’ e explano falando que,
com esta renda mínima geral para os cartórios,
ao final do mês, melhor será para o registrador que nenhum ato tenha sido praticado no
registro civil, pois assim ele receberá esta bolsa-esmola, o que acho de muito mal gosto, pois
registrador não pode receber esmola, sem ter
dispendido absolutamente nada, e isso acaba,
infelizmente, fomentando a inatividade”, disse,
finalizando que, por esta razão, os registradores civis sofrem uma desumana moléstia de um
sistema absolutamente incorreto, asfixiando-os

economicamente e estimulando a baixa produtividade, o que, segundo seu ponto de vista, é
ruim para todos os lados.
Após ter destrinchado a desconstrução do
registro civil por meio de três perspectivas, o
desembargador alertou sobre a criação do “registrão”, uma base de dados gerenciada pelo
governo através do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC), fazendo uma
analogia com o livro 1984, de George Orwell.
“Não apenas pensando em mim, mas nos meus
netos e bisnetos e em boa parte dos presentes neste auditório, objetivo uma perspectiva
muito sombria para o que hoje chamamos de
liberdade, pois se as coisas continuarem assim,
centralizando todas as informações da vida das
pessoas para o ‘Grande Irmão’, será instaurada
uma democracia totalitária”, indagou.
Ricardo Dip concluiu sua palestra instigando os presentes a se conscientizarem sobre estes
perigos. “Vamos nos acomodar e deixar que as
coisas continuem ocorrendo do jeito que estão?
As armas estão lançadas, ou vamos no caminho
da verdade, do bem, ou deixaremos nos levar
pelos erros que vão desconstruindo a comunidade, culminando na barbárie da desconstrução do registro civil? Não serei eu a responder
esta questão, pois ela está no coração de cada
um dos senhores”.
Vários oficiais de registro civil do Estado de
São Paulo prestigiaram a palestra. A Oficial de
Registro Civil do cartório do 47º Subdistrito
de São Paulo - Vila Guilherme, Érica Barbosa e Silva, destacou que a palestra do desembargador abriu uma nova perspectiva sobre a
desconstrução do Registro Civil. “A questão
da desconstrução do registro civil está muito
ligada às gratuidades. Esta palestra foi fundamental para compreendermos este fenômeno
um pouco melhor. Acredito que as gratuidades
são concedidas sem as verificações das consequências e isso tem reflexos nefastos para nossa
atividade. Esta palestra de hoje dissecou tudo o
que a atividade já vem sofrendo, mas de uma
outra perspectiva através dos argumentos do
Dr. Dip”, falou.
Lucas Campos de Souza, juiz substituto da
44ª circunscrição judiciária em Guarulhos
compareceu à reunião por compactuar com as
ideias do desembargador, mesmo não sendo
da atividade extrajudicial. “Foi uma palestra
interessante, pois há algum tempo já vinha me
interessando sobre este tema (desconstrução
do registro civil) e sobre como o trabalho dos
registradores vem sendo alterados de uma maneira tão destoante da realidade. As palavras do
desembargador foram muito esclarecedoras,
pois refletem o meu pensamento sobre isso, de
que os registros devem refletir realmente uma
relação de ordem para a sociedade”. disse.

Arpen-Brasil informa Gráficas
credenciadas para emissão de
Certidões de Segurança do RC
Qualquer gráfica que manifeste o interesse em
também ter a sua homologação, deverá fazer contato
com as entidades para apresentar os documentos
necessários e firmar o respectivo convênio

A

Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen
-Brasil) e a Associação dos Notários e
Registradores do Brasil (Anoreg-BR) comunicam aos Cartórios de Registro Civil de
todo o País que os fornecedores de papel de
segurança das certidões de Registro Civil,
de acordo com a Portaria Interministerial nº
1537 e os laudos técnicos apresentados, são:
1) JS Gráfica – numeração inicial AA
Pedidos de Certidões: pedido@jsgrafica.
com.br
SITE: www.jsgrafica.com.br com Sérgio
Mendes
(11) 4044.44.95
2) IGB Gráfica – numeração inicial BA
E-mail: cartorios@igb.com.br
Celular: (11) 95358-3972 WhatsApp com
Paulo Agapito
Fixo:(11) 4166-2300
SITE: Cartórios:www.cartoriosigb.com.br
3) Tress Impressos de Segurança LTDA. –
numeração inicial CA
Pedidos de Certidões: www.
papeldeseguranca.com.br com Richard
Nadal Cherri
E-mail: papeldeseguranca@tresseg.com.br
SITE: www.tresseg.com.br
Telefone: (11) 4232-2601 e  (31) 3041-4257

A Arpen-Brasil esclarece ainda que qualquer gráfica que manifeste o interesse em
também ter a sua homologação, deverá fazer
contato com as entidades para apresentar os
documentos necessários e firmar o respectivo convênio.
Instituído pela Portaria Interministerial
nº 1537, de setembro de 2014, originária
das pastas do Ministério da Justiça (MJ) e da
Secretaria de Direitos Humanos (SDH), o
papel de segurança nacional tem o prazo de
um ano para ser implantado em todo o País.
Os papéis de segurança terão numeração
sequencial, e sairão da gráfica já com destinatário específico (numeração destinada à
determinado cartório, conforme solicitação
feita). As solicitações poderão ser feitas também para quantidades menores. No caso de
extravio ou de não recebimento, deverá ser
comunicado o fato à Gráfica.

“Instituído pela Portaria
Interministerial nº 1537, de
setembro de 2014, originária
das pastas do Ministério da
Justiça (MJ) e da Secretaria de
Direitos Humanos (SDH), o
papel de segurança nacional
tem o prazo de um ano para
ser implantado em todo o País”
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Anulabilidade de venda de ascendente para
descendente – artigo 496 do Código Civil
Bruno Bittencourt Bittencourt

A

rt. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros
descendentes e o cônjuge do alienante
expressamente houverem consentido.
Como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema sucessório conhecido
como “sistema da divisão necessária”, o qual reconhece parcial autonomia ao autor da herança
na medida em ele poderá dispor apenas de metade dos seus bens, caso existam os chamados
herdeiros necessário ou reservatórios.
Com vistas a defender o patrimônio indisponível reservado aos herdeiros necessários
e como forma de desvirtuar eventual negócio
jurídico simulado para transferência de bens de
ascendente para descendente, mais comumente
feito entre pai e filho, o legislador fez constar no
Código Civil de 2002 o artigo 496, cujo texto
fora substancialmente modificado em comparação com seu correspondente do Código Revogado de 1916.
O negócio jurídico que antes era nulo1, ou
pelo menos era este o entendimento majoritário, passou então a ser, indiscutivelmente, anulável, dada a nova redação do já mencionado
dispositivo:
Art. 496. É anulável a venda de ascendente a
descendente, salvo se os outros descendentes e
o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.
Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime
de bens for o da separação obrigatória.
A mudança legislativa gerou diversas consequências na esfera prática, levando-se em consideração as inúmeras diferenças e peculiarida-

“Deste modo, realizada a venda
de um determinado imóvel de
ascendente para descendente
sem a anuência do cônjuge e
demais herdeiros, este negócio
será válido até declaração
judicial em contrário (ação de
desconstituição de negócio
jurídico), observando que a
anulação não se decreta sem
prova do prejuízo”
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des de ato nulo e anulável.
Nesta esteira, sendo a venda feita de ascendente para descendente, o ato deverá conter,
para sua validade, o consentimento do cônjuge
do vendedor e de todos os seus descendentes.
A falta de consentimento não gera automaticamente a invalidade do ato, que será válido e
eficaz até manifestação judicial em contrário.
Lembrando que a arguição de nulidade feita
por um, aproveita aos demais interessados.
Ainda, segundo inteligência do artigo 1722
e 1763 do CC, um ato anulável é passível de
confirmação e será validado se a autorização
faltante for dada posteriormente, o que se enquadra para o presente estudo, de modo que a
aquiescência dos demais descendentes, tanto
pode ser anterior, contemporânea ou posterior
ao ato. Já o ato nulo não é passível de confirma-

ção ou convalidação em razão do tempo (art.
169, CC)
Deste modo, realizada a venda de um determinado imóvel de ascendente para descendente sem a anuência do cônjuge e demais herdeiros, este negócio será válido até declaração
judicial em contrário (ação de desconstituição
de negócio jurídico), observando que a anulação não se decreta sem prova do prejuízo.
É dispensável, porém, a anuência de cônjuge casado sob regime da separação obrigatória
(art. 1.641 c/c art. 496, § único), por não haver
interesse jurídico reconhecido por lei no patrimônio do alienante.
No que toca à forma do ato, a anuência ou
autorização deve dar-se por escritura pública e,
sempre que se possa, no mesmo instrumento
do ato principal (art. 220, CC). Noutra esteira,

não será exigida a escritura pública de anuência
para aqueles negócios jurídicos que não dependem de pública forma para sua validade.
Já o consentimento é considerado personalíssimo. Por exemplo, se a filha (descendente)
não só concordou como defende a validade da
concordância, nada pode opor o genro, com ela
casado. E mais, não há confundir tal situação
com venda de bens do casal, de modo que não
há exigência legal sobre intervenção obrigatória do cônjuge neste tipo de negócio jurídico.
Não raro existirem situações em que o sogro
pratica negócio jurídico com o genro. Vejam
que aqui não há venda de ascendente para descendente, porém, segundo melhor doutrina, a
exigência de consentimento se estende a esses
casos, como bem salienta MARIA HELENA
DINIZ:

“A limitação contida no art. 496 não se cinge apenas aos descendentes do alienante, mas
compreende também o cônjuge, uma vez que,
pelo vinculo da afinidade criado pelo casamento, estão ligados aos parentes de seu consorte. Em que pese a afinidade se distinga do
parentesco em sentido estrito, também gera
restrições de caráter patrimonial.
Entende-se, assim, que o termo “descendente”
abrange o genro e a nora sob pena de fraudarse o preceito legal proibitivo. Ainda, pelas novas diretrizes do direito de família, à luz da
Constituição Federal, pode-se afirmar que
a vedação do citado artigo atinge também
o companheiro do descendente, no caso de
união estável”.
Há ainda a possibilidade de suprimento judicial de tal anuência, uma vez que a recusa
caprichosa de algum interessado não é motivo
que impeça a realização do negócio jurídico
pretendido.
Por sua vez, não deve o registrador de imóveis negar o registro sob alegação de falta de
consentimento do cônjuge e demais descendentes, isto porque a qualificação registral opera sobre dois tipos de dados: os documentos
apresentados pelo interessado no registro e os
assentos existentes em sua serventia, não podendo esta análise ser demasiadamente ampla.
E mais, trata-se ai de nulidade relativa, somente
podendo ser pronunciada por legítimos interessados.
O prazo de decadência para alegação do vício é de dois anos (art. 179, CC), a contar da
data da conclusão do ato. No caso de venda de
imóvel este prazo se iniciará a partir do registro no RGI, que confere publicidade ao negócio
jurídico. O prazo é decadencial, não podendo
ser suspenso ou interrompido, mas poderá ser
declarado de ofício pelo juiz.
Importante ainda observar que a restrição
constante do artigo 496 não abrange a hipoteca
feita por ascendente em proveito do descendente, isto porque a hipoteca não é venda e,
sendo legal, não há como presumi-la simulada
ou fraudulenta.
Por fim, a necessidade de consentimento se
estende a contratos preliminares, como é o caso
da promessa de compre e venda, vez que tem
como objetivo garantir um contrato de compra
e venda futuro. Aliás, exceto quanto à forma,
o contrato preliminar deve conter todos os re-

“A restrição constante do
artigo 496 não abrange a
hipoteca feita por ascendente
em proveito do descendente,
isto porque a hipoteca não é
venda e, sendo legal, não há
como presumi-la simulada ou
fraudulenta”
quisitos do principal. Este consentimento está
ligado à capacidade ou legitimação das partes.
Portanto, a venda de ascendente para descendente é um negócio jurídico que depende
de anuência de todos os demais descendentes e
do cônjuge do alienante. A forma da anuência
deve observar a forma do ato principal e, sempre que possível, constar do mesmo ato. Fica
mais uma vez demonstrado o protecionismo
patrimonial do código civil em favor dos herdeiros, pondo-se, pois, mais obstáculo contra
os maus intencionados.
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partes, salvo direito de terceiro.
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Bruno Bittencourt Bittencourt é Assessor
da Presidência do Sindicato dos Notários e
Registradores do Estado do Espírito Santo
(SINOREG-ES) e advogado OAB/ES 17.757
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

15

Espírito Santo registra aumento de
88% no número de casais que buscam
lavratura de pactos antenupciais
Documento define os direitos de cada cônjuge em caso de divórcio
e partilha de bens e situações como guarda de animais e multas conjugais

T

érminos traumáticos de casamentos nos
últimos tempos como o dos jornalistas
William Bonner e Fátima Bernardes,
ou dos atores Brad Pitt e Angelina Jolie, evidenciaram uma questão que muitas pessoas ainda
desconhecem: a importância de refletir sobre
a preservação de patrimônio e sobre questões
relacionadas à sucessão ou eventual divórcio,
inclusive aquelas relacionadas a guarda dos
animais de estimação, divisão de bens e pensão
de filhos.
No Estado do Espírito Santo, entre 2010 e
2016 foi registrado um aumento de 88% no número de atos deste tipo, segundo estatísticas do
Colégio Notarial do Brasil, entidade que congrega todos os Tabelionatos de Notas do País.
No Brasil, o número de casais que realizaram
um pacto antenupcial cresceu 51% entre 2010 e
2016, passando de 29.975 atos para 45.370.
“O pacto antenupcial deve ser levado ao
Cartório de Registro Civil onde será realizado
o casamento e servirá para resguardar os direitos dos cônjuges, caso ocorra um divórcio
futuro ou se ocorrer o falecimento de qualquer
um dos cônjuges. Após o casamento, o pacto
deve ser registrado no Cartório de Registro de
Imóveis do primeiro domicílio do casal para
produzir efeitos perante terceiros e também
será averbado na matrícula dos bens imóveis
do casal”, explica o presidente do Colégio No-

“Dependendo da situação
profissional do cônjuge o pacto
antenupcial é importantíssimo.
Para um empresário por
exemplo a adoção do regime
de bens da separação total
de bens pode resguardar
vários direitos do cônjuge ao
separar a relação amorosa da
patrimonial”
Rodrigo Reis Cyrino, presidente do CNB-ES
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tarial do Brasil – Seção Espírito Santo, Rodrigo
Reis Cyrino.
Para resguardar direitos de cada um dos cônjuges, Cyrino aconselha que os noivos lavrem
um pacto antenupcial antes do casamento. De
acordo com o tabelião, as convenções antenupciais constituem negócio jurídico condicional,
pois sua eficácia fica condicionada à ocorrência
de casamento. O casamento é uma condição
suspensiva, pois enquanto não ocorrer, o pacto
antenupcial não entra em vigor.
O tabelião explica que uma série de problemas podem ser evitados na esfera patrimonial
com a escolha adequada, perante um tabelião
de notas, do regime de bens a vigorar no casamento. “Com a lavratura da escritura de pacto
antenupcial essa relação patrimonial torna-se
mais clara entre o casal e pode evitar conflitos
durante a relação matrimonial e litígios em um
eventual divórcio futuro ou no falecimento dos
cônjuges. Dependendo da situação profissional
do cônjuge o pacto antenupcial é importantíssimo. Para um empresário por exemplo a adoção

do regime de bens da separação total de bens
pode resguardar vários direitos do cônjuge ao
separar a relação amorosa da patrimonial”.
O valor da escritura pública de pacto antenupcial é previsto nas tabelas de emolumentos
publicadas pelos Tribunais de Justiça e hoje no
Estado do Espírito Santo pode variar no preço
médio de R$ 130 a R$ 6.000 aproximadamente,
dependendo de cada caso concreto.
O que é necessário para fazer o pacto antenupcial?
O documento deve ser feito necessariamente por escritura pública, no cartório de notas.
Com RG e CPF em mãos, o ato leva apenas alguns minutos para ser feito.
Posteriormente, o pacto antenupcial deve ser
levado ao cartório de registro civil onde será
realizado o casamento. Firmado o matrimônio,
deve ser registrado no Cartório de Registro de
Imóveis do primeiro domicílio do casal para
produzir efeito perante terceiros. Consequentemente, o documento será averbado na matrícula dos bens imóveis do casal.

Confira abaixo 10 motivos para
fazer pacto antenupcial em cartório
1. Agilidade: o casal deve comparecer ao
cartório de notas com os seus documentos
pessoais e o pacto poderá ser feito com
rapidez e sem burocracia;
2. Liberdade: o casal pode escolher
livremente que tipo de regime de bens
deseja para sua relação, podendo mesclar ou
combinar as regras dos regimes existentes;  
3. Segurança: a questão da propriedade e da
administração dos bens fica resolvida antes
do casamento, evitando brigas e problemas
futuros sobre a relação patrimonial;  
4. Tranquilidade: os interessados podem
estabelecer regras não patrimoniais como
divisão de tarefas domésticas, direito de visita
aos animais de estimação em caso de eventual
divórcio etc;  
5. Organização: possibilidade de estipular
quem irá administrar cada bem, assim como
dispor acerca de eventuais dívidas;

6. Justiça: o casal pode especificar
quais bens cada um tinha antes de casar,
evitando confusão patrimonial;  
7. Economia: custo baixo, preço tabelado
por lei, independente do valor do
patrimônio do casal;  
8. Adequação: o regime de bens pode
ser alterado conforme a vontade do casal,
desde que haja autorização judicial;  
9. Fé pública: o documento elaborado
pelo tabelião de notas garante segurança
jurídica, autenticidade e eficácia;  
10. Confiança: o casal terá a assessoria
imparcial com relação ao regime de bens
que melhor se ajusta às suas necessidades:
comunhão parcial, comunhão universal,
separação de bens ou participação final
nos aquestos.
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Mais de 400 mil apostilamentos são
realizados em cartórios brasileiros
Segundo estudo conduzido pelo Banco Mundial, a adesão plena
aos procedimentos da Convenção da Apostila aumenta a competitividade
global e a capacidade de atração de investimentos externos do País.

D

ados do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) apontam que, entre agosto e dezembro de 2016, foram realizados pelos
cartórios brasileiros 404.490 apostilamentos,
procedimento para que um documento possa ser aceito por autoridades estrangeiras. Os
apostilamentos foram facilitados pela adoção
da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, conhecida como Convenção da
Apostila da Haia, que passou a valer no dia
14 de agosto de 2016. A entrada em vigor da
convenção foi possibilitada pelo trabalho conjunto entre o CNJ, órgão designado pelo Estado brasileiro como autoridade competente, e
o Ministério das Relações Exteriores (MRE).
A vigência da Convenção da Apostila traz
significativos benefícios para cidadãos e empresas que necessitam utilizar internacionalmente documentos como diplomas, certidões
de nascimento, casamento ou óbito, além de
documentos emitidos por tribunais e registros
comerciais. Isso porque antes da Convenção
da Apostila, para um documento ser aceito
por autoridades estrangeiras, era necessária
a tramitação por diversas instâncias, gerando
as chamadas “legalizações em cadeia”. Agora,
basta que o interessado se dirija a um cartório habilitado em uma das capitais estaduais
ou no Distrito Federal e solicitar a emissão de
uma apostila para o documento.
“Antes da adoção, pelo CNJ, da aposição
de apostilas pelas serventias extrajudiciais
do Brasil, a população sofria com a burocracia para realizar o procedimento perante o
MRE. O procedimento era complexo, burocrático e caro, pois muitas pessoas contratavam despachantes para realizar o serviço.
Hoje o procedimento é simples, a custo baixo, diretamente na serventia extrajudicial e
sem necessidade de despachante”, explica o
juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de
Justiça Márcio Evangelista Ferreira da Silva.
A apostila confere validade internacional
ao documento, que pode ser apresentado
nos 111 países que já aderiram à Convenção. Da mesma forma, o Brasil também passou a aceitar apostilas emitidas pelos demais
Estados partes da Convenção. Contudo, a
18 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

“legalização única” não exime o solicitante de apurar junto ao país ou à instituição
destinatária do documento eventuais exigências adicionais, a exemplo de traduções.
Unificação de procedimentos De acordo com o juiz da Corregedoria do
CNJ Márcio Evangelista, a Corregedoria
Nacional de Justiça determinou a todos
os Tribunais de Justiça dos Estados e do
Distrito Federal que elaborassem listagem
de serventias aptas a prestarem o serviço.
“Para regulamentar os trabalhos, foi realizada
ampla pesquisa, por quase três meses, sobre
dúvidas e reclamações”, contou. Em poder
das informações da pesquisa, a Corregedoria
publicou o Provimento CNJ n. 58/2016, que
trata das etapas do processo de apostilamento,
especificando desde os critérios para
cadastramento das serventias e autoridades
até a forma de emissão dos documentos.
Competitividade global - O novo
procedimento tem também o objetivo de
garantir que cidadãos e empresas gastarão

“Hoje o procedimento
é simples, a custo
baixo, diretamente na
serventia extrajudicial
e sem necessidade
de despachante”
Márcio Evangelista Ferreira
da Silva, juiz auxiliar da
Corregedoria Nacional de
Justiça

menos recursos e tempo na tramitação
internacional de documentos, o que contribui
de forma decisiva para o fomento da atividade
econômica. Segundo estudo “Investing Across
Borders”, conduzido pelo Banco Mundial, a
adesão plena aos procedimentos da Convenção
da Apostila aumenta a competitividade global
e a capacidade de atração de investimentos
externos do País. De acordo com o estudo,
publicado em 2010, para as multinacionais, a
adesão à Convenção é especialmente útil, na
medida em que facilita o reconhecimento dos
documentos durante o processo de registro
em um novo país.
A Convenção da Apostila permitirá, ainda,
melhor utilização de recursos públicos, uma
vez que o Ministério das Relações Exteriores
não mais precisará dedicar-se à consularização de documentos – o Itamaraty, seja em
território nacional ou por meio de sua Rede
Consular, realiza aproximadamente 1,5 milhão de legalizações de documentos ao ano.
Mais informações acerca da aplicação da
Convenção da Apostila no Brasil poderão ser
obtidas na página eletrônica do CNJ.
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A Mediação Extrajudicial nos Cartórios
Rodrigo Reis Cyrino

A

Lei nº 13.240/2015 dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a
autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.
A mediação é a atividade técnica exercida
por terceiro imparcial sem poder decisório,
que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia
e estimula a identificar ou desenvolver soluções
consensuais para a controvérsia, ou seja, a mediação é meio alternativo de solução de conflitos ou de pacificação social, que se traduz em
verdadeira autocomposição.
O mediador não decide, mas leva as partes
a decidirem os seus próprios conflitos encontrando uma solução.
Nesse passo, a importância dada à mediação
foi tão grande que o legislador previu no artigo
3º, da Lei 13.140/2015 que o procedimento poderá tratar de direitos disponíveis e indisponíveis, quando transigíveis, nos seguintes termos:
Art. 3o Pode ser objeto de mediação o conflito
que verse sobre direitos disponíveis ou sobre
direitos indisponíveis que admitam transação.
§ 1o A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele.
§ 2o O consenso das partes envolvendo direitos
indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério
Público.
Além disso, a novel legislação prevê expressamente a possibilidade de existência de mediadores extrajudiciais ao prever que:
Dos Mediadores Extrajudiciais
Art. 9o Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a
confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar
qualquer tipo de conselho, entidade de classe
ou associação, ou nele inscrever-se.

“É possível dizer que os
notários e registradores
poderão atuar como
mediadores extrajudiciais na
solução de conflitos, desde
que cumpram os requisitos
estabelecidos pela Resolução
nº 125/2010, do CNJ”
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Art. 10. As partes poderão ser assistidas por
advogados ou defensores públicos.
Parágrafo único. Comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento,
até que todas estejam devidamente assistidas.
Antes mesmo da vigência da Lei 13.140/2015,
o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 125/2010, estabelecendo que:
(...)
CONSIDERANDO que o direito de acesso à
Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal além da vertente formal perante
os órgãos judiciários, implica acesso à ordem
jurídica justa;
CONSIDERANDO que, por isso, cabe ao
Judiciário estabelecer política pública de tra-

tamento adequado dos problemas jurídicos
e dos conflitos de interesses, que ocorrem em
larga e crescente escala na sociedade, de forma
a organizar, em âmbito nacional, não somente
os serviços prestados nos processos judiciais,
como também os que possam sê-lo mediante
outros mecanismos de solução de conflitos, em
especial dos consensuais, como a mediação e a
conciliação;
CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma política pública permanente de
incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos
consensuais de solução de litígios;
CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação
social, solução e prevenção de litígios, e que
a sua apropriada disciplina em programas já
implementados no país tem reduzido a exces-

deve servir de princípio e base para a criação
de Juízos de resolução alternativa de conflitos,
verdadeiros órgãos judiciais especializados na
matéria;
(...)
Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de
litígios e à pacificação social por meio da conciliação e da mediação.
Art. 5º O programa será implementado com
a participação de rede constituída por todos
os órgãos do Poder Judiciário e por entidades
públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições de ensino.
Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ: (Redação dada pela Emenda nº 1,
de 31.01.13)
I – estabelecer diretrizes para implementação
da política pública de tratamento adequado de
conflitos a serem observadas pelos Tribunais;
II – desenvolver parâmetro curricular e ações
voltadas à capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos para servidores,
mediadores, conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias, nos
termos do art. 167, § 1°, do Novo Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Emenda nº
2, de 08.03.16)
Art. 7º Os tribunais deverão criar, no prazo
de 30 dias, Núcleos Permanentes de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos (Núcleos), coordenados por magistrados e compostos por magistrados da ativa ou aposentados e servidores, preferencialmente atuantes na
área, com as seguintes atribuições, entre outras:
(Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16)

siva judicialização dos conflitos de interesses, a
quantidade de recursos e de execução de sentenças;
CONSIDERANDO ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e o
aprimoramento das práticas já adotadas pelos
tribunais;
CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de
conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos, para lhes evitar disparidades de orientação e práticas, bem
como para assegurar a boa execução da política
pública, respeitadas as especificidades de cada
segmento da Justiça;
CONSIDERANDO que a organização dos
serviços de conciliação, mediação e outros
métodos consensuais de solução de conflitos

(...)
VI – propor ao Tribunal a realização de convênios e parcerias com entes públicos e privados
para atender aos fins desta Resolução;
(...)
§ 3º Na hipótese de conciliadores, mediadores
e Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação
credenciadas perante o Poder Judiciário, os tribunais deverão criar e manter cadastro ou aderir ao Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores, de forma a regulamentar
o processo de inscrição e de desligamento desses facilitadores. (Redação dada pela Emenda
nº 2, de 08.03.16)
Portanto, com base nos dispositivos citados,
é possível dizer que os notários e registradores
poderão atuar como mediadores extrajudiciais
na solução de conflitos, desde que cumpram
os requisitos estabelecidos pela Resolução nº
125/2010, do CNJ, pois é ínsita dessa atividade

a promoção da pacificação social com segurança jurídica e fé pública.
No entanto, é necessária a instalação de
Câmaras privadas de mediação, conciliação
e arbitragem nas Serventias Extrajudiciais do
Estado do Espírito Santo, com o fim de dar
cumprimento aos preceitos estabelecidos pela
Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional
de Justiça – CNJ, que dispôs sobre a Política
Judiciária Nacional de tratamento adequado
dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e deu outras providências, bem
como a capacitação dos mediadores extrajudiciais através de curso específico certificado
pelo CNJ, nos termos do artigo 12, do citado
ato normativo, inclusive com o cumprimento
de estágio supervisionado.
Como exemplo, no Estado de São Paulo, através do provimento nº 17/2013, da lavra do
eminente Desembargador Corregedor Geral
de Justiça JOSÉ RENATO NALINI, foi autorizada a implementação naquele Estado da
federação, do procedimento da mediação e a
conciliação extrajudicial, bem como inseriu o
item 44.2, na Subseção I, da Seção III, do Capítulo XIII, do Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, in verbis:
(...)
CONSIDERANDO os propósitos e princípios
instituídos pela Resolução nº 125, do Colendo
Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a possibilidade de os notários e registradores prestarem serviços de mediação e conciliação que versem sobre direitos
patrimoniais disponíveis;
CONSIDERANDO que, conforme destacado
na Resolução nº 125, do Conselho Nacional de
Justiça, a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e
prevenção de litígios, e que a sua apropriada
disciplina em programas já implementados nos
país tem reduzido a excessiva judicialização
dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças;
RESOLVE:
Art. 1º Os notários e registradores ficam autorizados a realizar mediação e conciliação nas
Serventias de que são titulares.
Art. 2º A mediação e a conciliação ocorrerão
em sala ou ambiente reservado discreto nas
Serventias dos titulares de delegação, durante o
horário de atendimento ao público.
Art. 3º Apenas direitos patrimoniais disponíveis poderão ser objeto das mediações e conciliações extrajudiciais.
Art. 4º Podem atuar como mediador ou conciliador o titular da delegação ou seu preposto
expressamente autorizado.
(...)
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Além disso, em data de 27 de maio 2013, foi
emitido brilhante parecer pelo Excelentíssimo
Juiz Assessor da Corregedoria do Estado de São
Paulo, DR. GUSTAVO HENRIQUE BRETAS
MARZAGÃO, estabelecendo que:
(...)
A experiência tem mostrado que os meios alternativos de solução de conflitos são poderosas ferramentas de pacificação social. A Lei nº 9.099/95,
que criou os Juizados Especiais, prestigia a formalização do acordo como forma de se por termo
à disputa. Da mesma forma o Código Processo
Civil, em diversas oportunidades, também o estimula. E essa tendência vem sendo observada nos
diversos regramentos mais recentes. Isto porque,
não raro, o magistrado, vinculado às leis e às
provas trazidas aos autos, termina por prolatar
decisão que não agrada nem ao autor nem ao
réu, ao passo que, na conciliação, participando
diretamente das tratativas, os envolvidos já sabem de antemão o que poderão ganhar e perder,
esquivando-se de eventual descontentamento
com a sentença judicial e, por conseguinte, da
prorrogação da lide até o final julgamento dos
recursos. Partindo da constatação de que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos
de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas já implementados no país tem reduzido
a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução
de sentenças, o C. Conselho Nacional de Justiça
editou a Resolução no 125/2010 objetivando consolidar, no âmbito judicial, uma política pública
permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos
mecanismos consensuais de solução de litígios. A
iniciativa do CNJ tem trazido resultados positivos
de toda ordem, podendo-se citar, por todos, a Semana Nacional de Conciliação que, só em 2012,
homologou 10.226 acordos movimentando a
quantia de R$ 46.810.706,75. Na esfera das Serventias Extrajudiciais, no entanto, ainda não
se tem notícia de iniciativa semelhante, a despeito do campo fértil a ser explorado. Dentre
as principais metas fixadas por V. Exa. nesta

”Verifica-se que a
implementação do procedimento
da mediação extrajudicial
no âmbito das serventias
extrajudiciais do Estado do
Espírito Santo é medida salutar
para a efetividade de novas
alternativas de resolução de
conflitos neste Estado”
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gestão, destaca-se a que busca a desjudicialização dos serviços, isto é, a transferência para
as Serventias Extrajudiciais de todos os atos e
atribuições que hoje tramitam perante o Judiciário, mas que não exigem a prolação de uma
decisão do Estado-Juiz. (...) Agora, pretende-se
instituir nas Serventias Extrajudiciais do Estado
de São Paulo câmaras de mediação, conciliação e
arbitragem. Conclama-se a comunidade jurídica
a formular propostas criativas e factíveis, para a
salvação de um serviço público delegado de atuação tradicionalmente primorosa neste Brasil. Não
se exclua a possibilidade de cometer ao registrador civil uma atuação conciliatória, de mediação
ou arbitragem, como pacificador da comunidade
e valioso agente na solução alternativa de controvérsias (Registros públicos e segurança jurídica, Fabris safe: 1998, p. 46).E, para desenvolver
esse mister de intermediador, não se vê qualquer
impedimento ou vedação legal. Aliás, o próprio
legislador vem, passo a passo, atribuindo essa
função aos notários e registradores, como se vê na
Lei no 11.977/09 – Lei Minha Casa Minha Vida
- que atribuiu ao Oficial de Registro de Imóveis
a função de conciliar os interessados na regularização fundiária. No quesito capacitação, destaque-se que os notários e registradores são pessoas
de elevado saber jurídico de modo que se encontram plenamente habilitados a receber e orientar
aqueles que, antes de se valerem da ultima ratio
que é a via judicial, buscam na mediação e na
conciliação uma solução mais rápida, menos
onerosa e, as vezes, até mesmo mais satisfatória.
Não há incompatibilidade de horário, porque os
serviços de mediação e conciliação acontecerão
exclusivamente dentro das dependências da Unidades Extrajudiciais, o que permitirá ao titular
da delegação organizar-se para bem atender aos
interessados.Para que a mediação e a conciliação
alcancem resultado prático efetivo é imperioso
que o seu procedimento seja simples, informal
e célere.Assim, imagina-se um procedimento
enxuto em que o interessado procura a Serventia Extrajudicial, protocola seu pedido e recebe,
desde logo, a data da sessão reservada de conciliação. Em seguida, a Serventia notifica a parte
contrária para comparecer na data e horário
combinados. Obtido a composição, o acordo - por
todos assinado - será reduzido a termo e registrado no livro próprio, expedindo-se, em seguida, uma via nominal a cada um dos presentes,
a qual, enquanto documento público, terá força
de título executivo extrajudicial na forma do
art. 585, II, do Código de Processo Civil. Quanto à forma da notificação da outra parte, caberá exclusivamente ao intimador a sua escolha,
que deverá recair, conforme a diretriz fixada na
Resolução no 125, do CNJ, sobre qualquer meio
idôneo de comunicação como, por exemplo, carta
com AR, meio eletrônico, intimação por meio de

Oficial de Registro de Títulos e Documentos da
comarca do domicílio de quem deva recebê-la,
dentre outros. É com base nessas premissas que
se reputa viável - nos termos ora indicados - a
inédita experiência de se autorizar os notários
e registradores do Estado de São Paulo a realizarem mediação e conciliação nas Serventias
Extrajudiciais, observando-se, no entanto, que o
projeto só alcançará o sucesso almejado se contar
com a ampla adesão, participação, empenho e
divulgação dos notários e registradores que poderão, inclusive, editar cartilha a fim de noticiarem à sociedade esse novo seguimento das
Serventias Extrajudiciais. Diante do exposto, o
parecer que respeitosamente submeto à elevada apreciação de V. Exa. é no sentido de que
seja autorizada a implementação da mediação
e conciliação nas Serventias Extrajudiciais do
Estado de São Paulo, nos termos do presente
parecer e na forma da anexa minuta de provimento regulamentando a matéria.
Tal proposta, que autoriza a adoção do procedimento da mediação extrajudicial pelos Cartórios extrajudiciais, nos moldes aqui propostos,
já foi aprovada em outros Estados da Federação, através da publicação dos Provimentos,
publicados pelos seguintes Tribunais de Justiça:
a) ACRE (Provimento 18/2016);
b) BAHIA
(Provimento Conjunto nº CGJ/CCI- 02/2016);
c) MATO GROSSO
(Provimento nº 39/2016-CGJ);
d) MARANHÃO
(Provimento 04/2014-CGJ/MA);
e) CEARÁ (Provimento nº 12/2013);
f) ALAGOAS (Provimento nº 36/2016)
Ante tais considerações, verifica-se que a
implementação do procedimento da mediação
extrajudicial no âmbito das serventias extrajudiciais do Estado do Espírito Santo é medida
salutar para a efetividade de novas alternativas
de resolução de conflitos neste Estado, mas necessita de autorização do Tribunal de Justiça
sobre o tema.
Rodrigo Reis Cyrino é Tabelião de Notas
do Cartório do 2º Ofício - Tabelionato de
Linhares (ES), membro da Comissão de
Segurança e Tecnologia da Comissão de
Assuntos Americanos da União Internacional
do Notariado (UINL), vice-presidente regional
do Sudeste da Diretoria do Colégio Notarial
Federal - Conselho Federal, presidente do
Colégio Notarial do Brasil - Seção Espírito
Santo (CNB-ES), diretor do Tabelionato
de Notas do Sindicato dos Notários e
Registradores do Espírito Santo (SinoregES), mestre em Direito Estado e Cidadania,
pós-graduado em Direito Privado e Direito
Processual Civil , palestrante em Direito
Notarial e Registral e autor de diversos
artigos. E-mail: cartorioreis@gmail.com

Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês de janeiro de 2017
Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios
e demais documentos remetidos por Notários
e Registradores deste Estado, correspondentes
ao mês de DEZEMBRO/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$ 84.467,63 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e
sete reais e sessenta e três centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.
Vitória, 01 de fevereiro de 2017.
MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)		824.827,51
Saldo em caixa mês anterior		21.844,62
Portaria 012/2016		2.499,48
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES		
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 		
849.171,61
		
B – PAGAMENTOS		
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil
666.267,24
2 – Repasse de Contribuição Sindical
33.154,68
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços
441,00
4 - Repasse ao Sinoreg-ES
16.496,55
4.1 - 2% referente depósito entre 19/12 a 31/12
396,98
5 – Repasse à AMAGES
16.487,55
5.1 – 2% referente depósito entre 19/12 a 31/12
396,98
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 001/2017
2.499,48
		
SALDO LÍQUIDO
(736.140,46)
113.031,15
C- FUNDO DE RESERVA
(CDB)
(82.482,75)
C.a – 10% referente depósito entre 18/11 a 30/11		
(1.984,88)
SALDO		28.563,52
Recebimentos entre 19/12 a 31/12		
4.231,75
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881		
32.795,27
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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.
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