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EDITORIAL

O poder de união da classe!

A

o falarmos de democracia, verifica-se que não se pode deixar de lado a luta das instituições fortes e atuantes, visto que através dessas entidades o cidadão enxerga a defesa
de seus interesses. E para tanto, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do
Espírito Santo se faz presente na busca pela excelência em prestação de serviços aos seus associados, bem como para toda sociedade em geral.
Apesar de o sistema representativo apresentar suas falhas e vícios, nota-se que não há outro
caminho para se chegar ao pleno desenvolvimento profissional e de projetos sociais, eis que imprescindíveis a todos os cidadãos, ainda que indiretamente.
O SINOREG-ES é uma instituição consolidada e com fortes recursos para estar sempre à frente
dos desafios que o sistema impõe. Contudo, para que o sindicato possa continuar agindo de maneira atuante na luta pelos direitos, em especial, dos tabeliães e oficiais registradores, é indubitável
que exista a união da classe.
Não se trata aqui de um pensamento corporativista, muito pelo contrário, o respeito aos direitos daqueles que compõem as serventias extrajudiciais é fundamental para que o cidadão receba
a prestação de um serviço com qualidade.
Nesse esteio, pergunta-se: “Por que a união da classe é essencial?” A resposta é simples: quando
estamos unidos, somos efetivamente respeitados e temos força para cobrar das demais autoridades públicas a solução dos problemas que enfrentamos no cotidiano exercício da atividade registral e notarial. Essa é a principal razão pela qual a união é de extrema importância.
Penso que tal fato não é uma ficção, mas sim um grande projeto e uma imperiosa necessidade
passível de elevarmos à sua plenitude. Queremos ver uma classe unida, fortalecida, valorizada e
acima de tudo apta a contribuir para a sociedade como um todo.
Márcio Valory Silveira,
Presidente

“Quando estamos unidos,
somos efetivamente
respeitados e temos força
para cobrar das demais
autoridades públicas a
solução dos problemas que
enfrentamos”

Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES
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XXII Congresso Notarial Brasileiro
debate temas de interesse da categoria
Evento ocorreu na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e reuniu importantes
especialistas em assuntos como coaching e direito de família

Juiz auxiliar da Corregedoria Nacional da Justiça, Márcio Evangelista Ferreira da Silva, ressaltou o trabalho de desburocratização por meio dos cartórios;

A

cidade de João Pessoa (PB) recebeu
entre os dias 14 e 16 de junho notários e registradores, autoridades e
convidados para o XXII Congresso Notarial
Brasileiro, evento promovido pelo Colégio
Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB),
com o apoio de todas as seccionais que reúne
notários de todo o País e autoridades ligadas ao
setor, para debater os principais temas atuais
relacionados ao serviço notarial brasileiro.
O presidente do CNB-CF, Paulo Roberto
Gaiger Ferreira, abriu o evento falando sobre
a importância da atividade notarial, essencial à
vida em sociedade, ao exercício da cidadania e
à proteção dos menos favorecidos, e comparou
o tabelião a uma noz, que tem a casca dura, de
difícil acesso, mas ao vencê-la, chega-se a uma
fruta saborosa, nutritiva. “Nós, notários, também temos propriedades nutritivas e saudáveis”.
Gaiger contou que a atividade, muitas vezes,
é vítima de preconceitos, como o de que notários e registradores são milionários, quan4
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do, na verdade, segundo dados do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), 80% dos cartórios
brasileiros faturam até 60 mil reais por ano, e
com essa renda de 5 mil reais por mês, têm de
pagar todas as despesas da serventia e obter
alguma sobra para viver.
Segundo dia
Mudança tecnológica e a importância de
acompanhar essa evolução foi o tema que
abriu o segundo dia do XXII Congresso Notarial Brasileiro, que aconteceu em João Pessoa,
na Paraíba. O painel, presidido pelo presidente do Colégio Notarial do Brasil – Conselho
Federal (CNB-CF), Paulo Roberto Gaiger
Ferreira, foi composto pelo especialista em
Direito Notarial e Registral André Garcia,
pelo tabelião do 7º Tabelionato de Curitiba e
professor de Direito Digital e Notarial, Angelo
Volpi Neto, pelo mestre em Direito Privado
Ivanildo Figueiredo e pelo jornalista do Grupo RBS Luciano Potter.

Já o segundo painel debateu o papel do notário diante da poliafetividade, das famílias
simultâneas e das alterações de gêneros. Na
mesa de debates, o notário mineiro Eduardo
Calais coordenou as apresentações de Regina Navarro Lins, psicanalista e consultora do
programa Amor e Sexo da TV Globo e da Globonews, Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família
(IBDFam) e do advogado e jurista paraibano
Rodrigo Toscano de Brito.
Como ser um ser humano melhor e a aplicação de técnicas para crescimento profissional,
foram temas abordados no painel Coaching
Notarial. A mesa coordenada pelo presidente
do Colégio Notarial do Brasil – Seccional Paraíba (CNB/PB), Sérgio Albuquerque, contou
com palestra da empresária pioneira em processos de Life Coaching em Grupo no Brasil,
Vanessa Tobias, o tabelião de Notas e Protestos em Novo Hamburgo José Flávio Bueno
Fischer, e o juiz da Vara de Feitos Especiais de

O presidente do CNB, Paulo Roberto Gaiger Ferreira, destacou suas
metas à frente da gestão do Conselho Federal do Notariado brasileiro

Painel no primeiro dia debateu como as tecnologias sofreram alterações com o
decorrer do tempo

Novos modelos de famílias foi um dos destaques do evento que reuniu mais de
300 notários na capital paraibana

João Pessoa (PB) Romero Feitosa.
O painel formado pelo analista de informação e especialista em empreendedorismo
Romualdo Miura, pela diretora do Conselho
Federal do Colégio Notarial do Brasil e tabeliã em São José dos Campos, Laura Vissoto, e
dirigido pelo presidente do Colégio Notarial
do Ceará (CNB/CE), Maxuel Paris, trouxe
ao debate o tema “Gestão Administrativa e
Financeira da Serventia”, e debates em torno
das dificuldades de gerir uma equipe e as ferramentas que tornam essa tarefa mais fácil.
O encerramento do segundo dia foi com a
Oficina do Notariado Jovem, que apresentou
os temas inventário e divórcio extrajudiciais e
partilha envolvendo cotas sociais e espólio de
empresários individuais ou titulares de Eireli.
Mediado pela tabeliã substituta do 10º Tabelião
de Notas de Porto Alegre (RS), Patrícia Presser,
os debates foram realizados pela notaria paulista, Jussara Citroni Modaneze, e pelo vice-presidente do CNB, Filipe Andrade Lima.

A juíza de Direito do Rio Janeiro, Andréa Pachá, palestra sobre
as “Questões Patrimoniais do Direito de Família” no Congresso
de João Pessoa (PB)

Encerramento dos trabalhos
Questões Patrimoniais do Direito de Família,
painel que abriu o terceiro e último dia do
XXII Congresso Notarial Brasileiro, discutiu
importantes questões relacionadas ao Direito
de Sucessão e como o notariado pode contribuir para a proteção e segurança de cônjuges e
companheiros por meio de seus instrumentos.
A juíza do Estado do Rio de Janeiro, Andrea
Pachá, autora dos livros “A Vida não é Justa” e “Segredos de Justiça”, adaptados para o
programa Fantástico, da Rede Globo, trouxe
ao debate as questões patrimoniais no Direito
de Família, principalmente sobre a divisão de
bens que se dá no momento do divórcio, e iniciou sua fala convidando os notários a refletirem sobre a capacidade de adaptação e a serem permeáveis às mudanças, adaptando-se à
realidade que chega com ou contra a vontade.
A palestra que ocorreu em seguida, “O novo
Usucapião Extrajudicial”, foi conduzida pelo
presidente do Colégio Notarial do Brasil, Pau-

lo Roberto Gaiger Ferreira, e teve como debatedores a tabelião de notas do Rio de Janeiro,
Virginia Arrais, e o assessor especial da Diretoria Luiz Carlos Weizenmann. Paulo Roberto
Gaiger iniciou sua fala apresentando um histórico da ata notarial, sua função precípua e as
diferenças entre ata e escritura pública, para
então entrar no tema específico.
O debate “Apostilamento: tudo o que você
gostaria de saber” encerrou a edição 2017 do
Congresso Notarial Brasileiro e foi ministrado
pelo juiz auxiliar da Corregedoria Nacional da
Justiça, Márcio Evangelista Ferreira da Silva, que
destacou que até outubro deste ano pretende
que o serviço esteja implantado nos cartórios do
interior de todos os Estados brasileiros. “Logicamente que este serviço no interior não é obrigatório, pois é necessário averiguar a demanda local e ver se há interesse da população”, afirmou.
“Já para os cartórios das capitais permanece a
obrigatoriedade, uma vez que a capilaridade é
que foi buscada neste processo”, disse.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Prêmio de Qualidade Total Anoreg
PQTA 2017 está com inscrições abertas
Podem se inscrever todos os cartórios
brasileiros, de todas as especialidades,
independentemente do tamanho, número
de funcionários e localização geográfica

C

artórios de Notas e de Registro de todo
Brasil já podem se inscrever na 13ª
Edição do Prêmio de Qualidade Total
Anoreg (PQTA), iniciativa da Associação dos
Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR), que tem o objetivo de auditar e premiar os cartórios que atendem a requisitos de
qualidade e excelência na prestação dos serviços extrajudiciais. Para se inscrever acesse:
http://anoreg.org.br/pqta2017/
Instituído em 2005, o PQTA é considerado
referência na avaliação da prestação de serviços
ao usuário e tem mostrado grande aderência
por parte de notários e registradores de todo
o País. Nas cinco últimas edições houve um
aumento no número de inscritos e também no
número de cartórios que receberam a premiação máxima, sendo que em 2016 a premiação
contou com 106 cartórios participantes.
Entre as principais vantagens da participa-

“O programa é importante para
a classe como um todo e para
as suas respectivas associações
também, cujo intuito é de
aproximar a população das
serventias e vice-versa”
Maria Aparecida Biachin Pacheco,
diretora de qualidade da Anoreg/BR
6
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ção no PQTA estão o aumento da conscientização, envolvimento e motivação da equipe,
maior satisfação e fidelização dos usuários dos
serviços, melhoria da imagem institucional
da categoria e fortalecimento da credibilidade
da serventia perante a comunidade local, diferenciação competitiva da marca em relação
aos concorrentes, ganhos significativos em eficiência nos processos internos e na qualidade
dos serviços prestados e redução de custos e
melhoria da rentabilidade da serventia decorrente da otimização dos processos.
Pelo sétimo ano consecutivo, a APCER
Brasil, empresa do Grupo APCER (Associação Portuguesa de Certificação), organismo
referência no setor de certificação europeu,
fará a auditoria dos prêmios. A empresa possui grande rede de auditores distribuídos pelo
território nacional e expertise na avaliação,
consultoria e auditoria para cartórios de notas e de registros, possibilitando que unidades
de diferentes tamanhos e especialidades sejam
avaliadas de acordo com suas características
individualizadas, uma vez que o processo de
auditoria leva em consideração as várias naturezas cartorárias, tamanho e localização.
Segundo a diretora de qualidade da Anoreg/BR e coordenadora do PQTA 2017, Maria Aparecida Biachin Pacheco, a premiação
traz o reconhecimento da prestação de serviços de excelência. “O programa é importante para a classe como um todo e para as suas
respectivas associações também, cujo intuito

é de aproximar a população das serventias e
vice-versa”, explicou. “É importante também
aos olhos das Corregedorias Gerais de Justiça, que observam que estamos empenhados e
comprometidos com o bem-estar dos nossos
colaboradores e usuários”, finalizou.
Os pontos a serem avaliados nesta edição
são: Estratégia, Gestão Operacional, Gestão
de Pessoas, Instalações, Gestão de Segurança
e Saúde no Trabalho, Gestão Socioambiental,
Gestão da Informatização e Controle de Dados, Gestão da Inovação e Compliance. Cada
critério gera uma pontuação que totaliza a premiação nas categorias: Bronze, Prata, Ouro e
Diamante. Após a avaliação, a Anoreg/BR envia um ofício às Corregedorias Estaduais e aos
Tribunais de Justiça informando os cartórios
que foram premiados, como forma de reconhecimento das ações dos titulares e suas equipes.
As auditorias serão realizadas entre nos
meses de agosto, setembro e outubro. O responsável pela ação entrará em contato com o
oficial do cartório para agendar o dia da visita.
Quanto às informações obtidas sobre o cartório, a coordenação do PQTA e a APCER Brasil asseguram sigilo absoluto.
Os resultados finais serão divulgados no dia
17 de novembro deste ano, durante o XIX Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro, que será realizado em Fortaleza (CE),
no Hotel Gran Marquise, e posteriormente
publicados no site: http://www.anoreg.org.
br/pqta2017/.

Titulação dos Assentamentos no Espírito
Santo, um Projeto Piloto para o Estado
Parceria criada entre o INCRA/ES e o SINOREG-ES buscou
definir novos rumos dos assentamentos existentes no Estado
Por Caio Gianordoli Ivanov
A Constituição Federal de 1988 estabelece
que os beneficiários da distribuição de imóveis
rurais pela reforma agrária receberão títulos de
domínio ou de concessão de uso, instrumentos
que asseguram o acesso a terra.
O título de domínio é o instrumento que
transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter definitivo. É garantido pela Lei 8.629/93, quando verificado que
foram cumpridas as cláusulas do contrato de
concessão de uso e o assentado têm condições
de cultivar a terra e de pagar o título de domínio em até 20 (vinte) parcelas anuais.
Visando a possibilidade de se colocar em
prática a titulação de assentamentos no Espírito Santo, a Superintendência Regional do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA/ES está iniciando, a busca
pela emissão dos títulos definitivos nos assentamentos existentes na região capixaba e
buscou para tanto, a parceria do Sindicato dos
Notários e Registradores do Estado do Espírito
Santo (SINOREG – ES) para que fosse possível
estabelecer procedimentos para o registro dos
títulos nos Cartórios de Registro de Imóveis
competentes.
Como resultado dessa parceria, no dia 28
de Junho, representantes do INCRA/ES, e do
SINOREG-ES estiveram reunidos no Município de Ecoporanga, com o registrador de imóveis de Ecoporanga, Carlos Magno Cardoso,
os tabeliães Albino Fontoura, Higor Antônio
Modesto e Inêz Mateus Toledo, contando ainda com o auxílio de técnicos agrimensores da
região, onde será titulado o primeiro assentamento do Estado, denominado “Boa Vista”.
Na reunião, foi apresentado o modelo do título que será disponibilizado pelo INCRA ao
beneficiário do programa e, consequentemente,
chegará às mãos do Oficial para registro. Também foram definidos procedimentos tanto para
a apresentação dos documentos pelo INCRA,
como também, para o registro dos títulos no
cartório competente, levando em consideração
o georreferenciamento das parcelas do assentamento, o registro das áreas individuais (lotes de
produção) e o das áreas coletivas (reserva legal,

área social e área de produção coletiva).
Por sua vez, o SINOREG-ES em conjunto
com os delegatários da região, expuseram as
formas corretas e legais para que se chegue ao
registro imobiliário definitivo dos assentamentos. Levou-se em consideração os diversos fatores voltados para a titulação dos assentados,
quais sejam: os optantes pelo título definitivo
ou pela concessão de direito real de uso –
CDRU (posse sem prazo e a terra permanece
como de propriedade do INCRA), a prioridade
da mulher sobre a terra quando do término do
vinculo conjugal (desde que comprovada capacidade de produção), frações mínimas de parcelamento, entre outros critérios.
A reunião foi extremamente produtiva e foi
possível estabelecer o fluxo de trabalho a ser
executado desde a apresentação do georreferenciamento do assentamento pelo INCRA no
Registro Geral de Imóveis, passando pela entrega do título ao beneficiário até o seu registro
definitivo.
A previsão é de que essas reuniões venham
a ser efetuadas em outras regiões do Estado, à
medida que os pré-requisitos para a titulação
de outros assentamentos forem cumpridos pelo
INCRA/ES.

Estiveram presentes na reunião:
Bruno Bittencourt
(Assessor da Presidência / Sinoreg-ES);
Caio Gianordoli Ivanov
(Assessor da Presidência / Sinoreg-ES);
Carlos Magno Cardoso
(Cartório de Registro de Imóveis de Ecoporanga);
Fernando Dias Ferreira
(Cartório de Registro de Imóveis de Ecoporanga);
Albino Fontoura
(Cartório de Registro Civil e
Tabelionato Sede de Ecoporanga);
Higor Antônio Modesto
(Cartório de Registro Civil e
Tabelionato do Distrito de Joeirama);
Inêz Mateus Toledo
(Cartório de Registro Civil e
Tabelionato de Cotaxé - Imburana);
Laércio André Nochang (INCRA);
Quêidimar Guzzo (INCRA);
Oscar Oséias de Oliveira (INCRA);
Evans Leandro da Silva (INCRA);
Aeloízio Moreira (Téc. Agrimensor);
José Luiz Mendes (Topógrafo)
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Cláudio Marçal Freire é eleito
presidente da Anoreg-BR
Colégio eleitoral da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, composto
por presidentes das 27 Anoregs Estaduais e dos seis Institutos Membros,
consagrou a Chapa Experiência e Trabalho para mandato até dezembro de 2019.

Presidentes das 27 Anoregs e dos Institutos Membros se reuniram em Brasília para eleger o novo presidente da Anoreg/BR

B

rasília (DF) – Presidentes das 27 Anoregs Estaduais e dos seis Institutos Membros brasileiros elegeram na manhã
desta quinta-feira (22.06), em Brasília (DF),
o tabelião de protesto Cláudio Marçal Freire
para a presidência da Associação dos Notários
e Registradores do Brasil (Anoreg/BR), tendo
como vice-presidente o tabelião paraibano
Germano Carvalho Toscano de Brito. Sem nenhuma abstenção ou voto em branco, o colégio eleitoral, composto por 33 eleitores, elegeu
o novo presidente por dois terços dos votos,
totalizando a apuração em 22 votos a favor da
8
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Chapa Experiência e Trabalho contra 11 votos
da Chapa Renova BR.
O novo presidente assume o cargo a partir
de 1º de julho de 2017, com mandato conferido pelo estatuto até 31 de dezembro de 2019,
em razão da prorrogação da gestão da atual
diretoria pelos seis primeiros meses deste
ano. Ao discursar momentos após a proclamação do resultado, Cláudio Marçal Freire,
agradeceu os votos recebidos e conclamou
a todos para que trabalhem unidos em prol
da atividade extrajudicial. “Quero agradecer
a minha esposa, que tem sido minha maior

“Realizamos muitas conquistas,
que devem ser mantidas,
também temos pleitos e
sinalizações de mudanças
que saberão ser ouvidas e
conduzidas da melhor forma
em benefício de toda a
categoria”
Cláudio Marçal Freire

parceria ao longo de toda esta minha trajetória, aos meus colegas que compuseram a
chapa Experiência e Trabalho e a todos os
presidentes de Anoregs e Institutos que depositaram em mim esta imensa confiança de
conduzir nossa atividade nesta nova gestão”,
disse, emocionado. “Também deixo meu reconhecimento e gratidão a atual diretoria da
Anoreg/BR, responsável por esta entidade
ter hoje todo o reconhecimento dos poderes
constituídos e uma representatividade nacional em todas as unidades da federação”,
afirmou.
Em seguida, destacou que a nova gestão
trabalhará para o aperfeiçoamento das iniciativas atuais da Anoreg/BR e saberá ouvir
e conduzir os pleitos de mudanças que foram ecoados no processo eleitoral. “Temos
muitas coisas boas, que devem ser mantidas e aperfeiçoadas, por que isso é vital em
nossa sociedade, mas também temos pleitos
e sinalizações de mudanças que saberão ser
ouvidas e conduzidas da melhor forma em
benefício de toda a categoria”, disse.
À frente da entidade nacional desde 2001,
Rogério Portugal Bacellar parabenizou a chapa eleita e conclamou à classe a permanecer
unida diante dos desafios que estão por vir.
“Esta eleição não tem vencedores, nem vencidos, pois quem sai fortalecida é Anoreg/

O novo presidente ao lado do agora ex-presidente, Rogério Portugal Bacellar

BR, que promoveu um amplo e saudável processo democrático, que culminou com a presença de todos os representantes do colégio
eleitoral nacional, o que só reforça a certeza
de que estamos no caminho certo para que

Representando o Espírito Santo, o presidente da Anoreg/ES, Helvécio Duia Castello, votou na
eleição da entidade nacional de notários e registradores

notários e registradores sejam cada vez mais
reconhecidos pela sociedade e pelos entes
governamentais”, disse.
O processo eleitoral transcorreu de forma
cordial e com absoluta normalidade. Conduzida pela ex-presidente da entidade, Léa
Emília Braune Portugal, a Comissão Eleitoral convocou um a um os representantes nacionais para que se dirigissem à urna cedida
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para
que votassem. Em seguida, a urna lacrada foi
aberta e a contagem teve início, sendo acompanhada por todo o colégio eleitoral e membros das duas chapas inscritas.
Cláudio Marçal Freire é 3º Tabelião de
Protesto de Letras e Títulos da Comarca da
Capital de São Paulo (SP). Bacharel em Direito, iniciou sua carreira no 3º Tabelião de Protesto como interino em 08/11/79 a 09/06/83,
passando a titular em 10/06/1983. Exerce
atualmente o quinto mandato de presidente
do Sindicato dos Notários e Registradores ao
Estado de São Paulo (Sinoreg/SP) e o terceiro
mandato de vice-presidente da Associação de
Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/
BR). É presidente da Associação Nacional de
Defesa dos Cartorários da Atividade Notarial
e de Registro (ANDC) e vice-presidente do
Instituto de Estudos de Protesto de Títulos
do Brasil IEPTB, eleito em 18/11/2016.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Enores divulga balanços de receitas
e despesas dos Cursos realizados

E

m cumprimento ao artigo 7º, III do Regimento Interno da “ESCOLA NOTARIAL E REGISTRAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ENORES”, o SINOREG-ES em seu gerenciamento financeiro, apresenta os resultados dos cursos realizados em ABRIL e MAIO de 2017.

CURSO: A ATA NOTARIAL DE
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL: TEORIA E
PRÁTICA NOTARIAL E REGISTRAL
Palestrante: Rodrigo Reis Cyrino
Despesas
Supermercado		
R$ 405,30
Mania Utilidades		
R$ 42,90
Comércio de Alimentos
R$ 42,00
Supermercado		
R$ 71,03
Micromaflo		
R$ 1.057,50
Total de despesas		
R$ 1.618,73
Receita
Arrecadação curso		
Ata Notarial

R$ 8.040,00

Resultado
Total arrecadação		
R$ 8.040,00
Despesas		
R$ 1.618,73
Lucro		
R$ 6.421,27
Saldo
Saldo atual		
Saldo anterior		
Total caixa		

R$ 6.421,27
R$ 6.096,82
R$ 12.518,09

CURSO: CONDOMÍNIO E
INCORPORAÇÃO: TEORIA E
PRÁTICA DA LEI 4.591/64
Palestrante: Flávio de Castro Mazócoli
Despesas
Atacado São Paulo		
R$ 110,19
Real Gourmet		
R$ 100,00
Mania Utilidades		
R$ 42,90
Ledut padaria		
R$ 23,97
Santana Souto - Bolos
R$ 45,00
Supermercado		
R$ 49,09
Real Gourmet		
R$ 49,32
Supermercado		
R$ 95,76
Supermercado		
R$ 309,00
Segurança		
R$ 100,00
Micromaflo		
R$ 306,00
Total de despesas		
R$ 1.231,23
Receita
Arrecadação curso 		
Condomínio

R$ 5.430,00

Resultado
Total arrecadação		
R$ 5.430,00
Despesas		
R$ 1.231,23
Lucro		
R$ 4.198,77
Saldo
Saldo atual		
Saldo anterior		

R$ 4.198,77
R$ 12.518,09

Total caixa		

R$ 16.716,86

CURSO: REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS
E DOCUMENTOS: INOVAÇÕES E
TENDÊNCIAS FUTURAS
Palestrantes: Paulo Roberto de Carvalho
Rego e Naje Cavalcante
Despesas
Atacado São Paulo		
R$ 43,98
Ledut - Padaria		
R$ 38,11
Supermercado		
R$ 38,35
Supermercado		
R$ 48,92
Supermercado		
R$ 403,41
Supermercado		
R$ 224,06
Real Gourmet		
R$ 4,15
Santana Souto - Bolos
R$ 43,00
Patão Eventos - 		
R$ 72,00
Mesas/cadeiras
Segurança		
R$ 100,00
Passagem Paulo Rego
R$ 750,59
Hospedagem Paulo Rego
R$ 456,75
Passagem Naje		
R$ 2.039,25
Hospedagem Naje		
R$ 456,75
Total de despesas		
R$ 4.719,32
Receita
Arrecadação
curso RCPJ TD

Resultado
Total arrecadação		
R$ 5.040,00
Despesas		
R$ 4.719,32
Saldo		
R$ 320,68
Saldo
Saldo atual		
Saldo anterior		

R$ 320,68
R$ 16.716,86

Total caixa		

R$ 17.037,54

Vitória, 01 de junho de 2017
MÁRCIO VALORY SILVEIRA
BRUNO DO VALLE COUTO TEIXEIRA
Presidente
Gestor da Enores
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R$ 5.040,00

Entidades capixabas debatem
centrais eletrônicas com a CGJ-ES
Foram analisadas medidas de aprimoramento dos magistrados e
seus auxiliares no uso das centrais eletrônicas dos serviços extrajudiciais

N

o dia 24 de maio, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do
Espírito Santo (Sinoreg-ES) e o Colégio Notarial do Brasil - Seção Espírito Santo
(CNB/ES), representados por seus presidentes
Márcio Valory Silveira e Rodrigo Reis Cyrino,
respectivamente, acompanhados dos oficiais
Fernando Brandão Coelho Vieira e Bruno Do
Valle Couto Teixeira, do advogado Rodrigo
Gobério Borba e do assessor da presidência
Caio Ivanov, estiveram presentes em reunião
com o juiz corregedor, Julio César Babilon,
onde se deliberou sobre as propostas de melhorias e efetivação das centrais eletrônicas
dos serviços extrajudiciais, cujo acesso é franqueado ao Poder Judiciário.
Na oportunidade, o juiz auxiliar transpareceu as dificuldades enfrentadas no uso e
acesso aos sistemas. Buscaram-se medidas
que pudessem facilitar o uso das centrais,
mostrando todas as suas funcionalidades,
como exemplo da busca de certidões e conferência de registros, gerando otimização do
trabalho cotidiano dos magistrados e seus
auxiliares, além da economia de tempo e custos, à medida que toda troca de informação é
feita eletronicamente com custo zero ao Poder Judiciário.

Reunião na sede da
Corregedoria marcou
as definições sobre
ações conjuntas para
utilização das centrais
extrajudiciais

Diversas propostas voltadas para o uso das
centrais foram suscitadas de forma que fosse
plausível colocá-las em prática, diante das limitações apresentadas. Entendeu-se por bem
instituir o presente plano através de etapas,
conforme se obtenha retorno positivo daqueles que utilizam o sistema. Concluiu-se em
primeiro momento, que o Sinoreg-ES providenciará trabalho em conjunto com o setor
de Suporte Técnico do Tribunal de Justiça do

Espírito Santo, disponibilizando um agente
capacitado para instruir os juízes e seus auxiliares no emprego das centrais.
Por fim, verificou-se que a reunião restou
bastante frutífera, o magistrado demonstrou
grande interesse e os oficiais satisfeitos. Mais
uma vez as entidades agiram de forma plena
em busca de melhorias que possam atingir
não somente a classe dos notários e registradores, mas toda a sociedade.

Congresso Nacional analisa MP
sobre mudança de local de nascimento
Comissão Mista da Casa debate projeto do Governo Federal que permite
registrar recém-nascido com naturalidade diferente do local do nascimento

O

Congresso Nacional começou a analisar a Medida Provisória 776/2017,
que altera a Lei de Registros Públicos
(LRP – Lei 6.015/73) para determinar que
a certidão de nascimento poderá indicar
como naturalidade do filho o município
onde ocorreu o parto ou o de residência da
mãe na data do nascimento, desde que localizado no Brasil.
A MP foi editada pelo governo com a justificativa de que as pequenas cidades do país
não têm nenhuma maternidade, o que obriga
as grávidas a se deslocarem para outros municípios para darem à luz. Nesses casos, o bebê
é registrado como tendo nascido na cidade do
parto, e não na dos pais, onde ele tem os laços
afetivos.

Por exemplo: as gestantes que moram no
município pernambucano de Triunfo, situado
no Vale do Pajeú, costumam viajar até Serra
Talhada, distante 33 quilômetros, para terem
os filhos no hospital local. Até a edição da MP
776, as crianças eram registradas como sendo
naturais dessa última cidade. Agora, os pais
poderão registrá-las como sendo triunfenses.
Adoção
O mesmo benefício é concedido pela MP para
a criança em processo de adoção e ainda sem
registro. O declarante (geralmente um dos
pais adotivos ou ambos) poderá optar pelo
município de residência do adotante na data
do registro, além do local do parto e do local
onde reside a mãe biológica.

Ajustes
A MP 776 promove outras mudanças na LRP
para adequar a norma ao novo conceito de
naturalidade. Assim, o texto determina que o
registro (assento) e a certidão de nascimento
farão menção à naturalidade, e não mais ao local de nascimento. No assento de matrimônio,
também constará a naturalidade dos cônjuges
em substituição ao lugar de seu nascimento.
Tramitação
A medida provisória é analisada em uma comissão mista composta por senadores e deputados. Depois, segue para votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.
No senado a relatora é a senadora Regina Sousa (PT-PI).
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Nova marca e identidade visual
buscam destacar missão do Sinoreg-ES
Com novo e destacado ícone, marca busca valorizar a união
em torno do debate de ideias e pensamentos diferentes,
capazes de fortalecer a busca do melhor caminho a seguir.
Por W Comunica

“Precisamos alargar
cada vez mais o diálogo
com a sociedade
por meio dos mais
diferentes canais que
temos à disposição”
Márcio Valory Silveira,
presidente do SINOREG/ES
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M

uita coisa mudou desde que o SINOREG-ES teve a sua marca instituída, há muitos anos. Hoje, em uma
nova conjuntura, faz-se necessário uma postura de diálogo ainda mais amplo com a sociedade. Para este novo momento é fundamental
uma nova marca capaz de expressar o toda a
determinação e união no propósito de assegurar a segurança jurídica e a consequente
paz social, na medida em que os cidadãos e
organizações têm os seus direitos registrados
e assegurados.
Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio
Valory, a nova marca é um reforço importante
no esforço de ampliar e reforçar a comunicação do Sindicato. “Precisamos alargar cada vez
mais o diálogo com a sociedade por meio dos
mais diferentes canais que temos à disposição.
E sempre com um discurso e conteúdo únicos,
que reflitam uma posição condensada entre
todos os nossos afiliados”, destaca Valory.
É essa união e consenso que a nova marca
e identidade visual do Sindicato dos Notários
e Registradores do Estado do Espírito Santo
busca representar com seu novo ícone, onde

o “S” do nome Sinoreg é apresentado em duas
camadas, paralelas e de cores diferentes.
O paralelismo representa a união de esforços e interesses comuns pelo aprimoramento
da atividade cartorária. As cores azul e rosa
fazem referência às cores da bandeira do Espírito Santo, já que trata-se de uma entidade regional, mas também expressa a aceitação das
diferenças e do contraditório em todos os seus
debates e discussões para a tomada de uma
decisão sempre única, em nome de toda a categoria. Além disso, o formato em “S” do novo
ícone da marca traduz bem o movimento contínuo próprio do debate de ideias, característicos de uma entidade sindical de classe, além
de expressar também uma noção de perma-

nente avanço e continuidade. O nome Sinoreg
foi redesenhado, utilizando-se uma fonte de
escrita leve, de fácil leitura e reconhecimento.
Desdobramentos
Após a aprovação da nova marca, o Sindicato iniciará uma completa renovação de toda
a sua identidade visual em placas, papelaria e
sinalização interna. Todo o trabalho está sendo desenvolvido pela agência de comunicação
integrada W Comunica, parceira do Sinoreg e
fornecedora há mais de 10 anos dos serviços
de assessoria de imprensa. A agência presenteou o Sindicato com o desenvolvimento da
nova marca, como reconhecimento e valorização ao longo tempo de relacionamento.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Sinoreg/ES debate a atual conjuntura do
Registro de Títulos e Documentos no Brasil
Representantes da entidade nacional dos registradores
apresentaram os projetos tecnológicos e institucionais da atividade
Por Elaine Viana

Palestrantes que ministraram o treinamento
sobre as inovações dos Cartórios de Registro
de Títulos e Documentos brasileiros

Participantes do Curso de Registro
de Títulos e Documentos ministrado
na sede do Sindicato

N

o dia 20 de maio, a Escola Notarial e
Registral do Espírito Santo – ENORES
realizou mais um curso em parceria
com o SINOREG-ES. O tema Registro Civil
das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos: Inovações e Tendências Futuras foi ministrado pelo presidente do Instituto de Registro
de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
(IRTDPJ Brasil), Paulo Roberto de Carvalho
Rego e pelo diretor da Central RTDPJ Brasil,
Naje Cavalcante.
Paulo Rego fez um breve histórico da situação dos cartórios de Títulos e Documentos do
Brasil, após o julgamento pelo STF das Ações
Diretas de Inconstitucionalidades (ADI’s)
nº 42274333 e do Recurso Extraordinário
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nº611639, que reconheceu a inexigibilidade
de registro em cartório da alienação fiduciária
de veículo, relatando que apesar disso há novas
demandas atuais para os cartórios de IRTDPJ.
Dando seguimento ao curso, o presidente do
IRTDPJ, fez um breve panorama sobre os principais projetos em trâmite no Congresso Nacional, destacando também o trabalho realizado
pelas serventias extrajudiciais de Pessoas Jurídicas em parceria com a Receita Federal para
inauguração da base de dados e a criação imediata do CNPJ após o registro pelos cartórios.
Em seguida, foi a vez de Naje Cavalcante
destacar o trabalho realizado junto ao Sistema
Nacional de Gestão de Informações (Sinter),
que unifica em âmbito nacional os dados de

imóveis, com a gestão compartilhada entre os
registradores e órgãos federais, tais como as
operações de alienações, doações e garantias
que são objeto de registro público.
O diretor da Central ressaltou que o Instituto
vem trabalhando numa plataforma eletrônica
que vai abranger o registro de diplomas para
apostilamento, registro de animais, leilões, joias
assim como o registro de bicicletas.
Essa ferramenta será de grande importância não somente para o cartório como para
população, pois tornará o acesso fácil e rápido, oferecendo a gestão de todos os registros
efetuados por meio de relatórios contínuos. A
ideia é trazer os cartórios cada vez mais para o
meio eletrônico.

Regularização Fundiária e a MP 759/2016
são temas de palestra no Sinoreg/ES
Evento teve recorde de inscrições presenciais e inaugurou
sistema de transmissão online de cursos do Sindicato
Por Elaine Viana

João Pedro Lamana Paiva e Bruno Santolin
Cipriano (acima) ministram treinamento na
sede do Sindicato

Auditório lotado acompanha treinamento sobre a
MP 759/2016 que trata da regularização fundiária

N

o dia 10 de junho, a Escola Notarial
e Registral do Espírito Santo (ENORES) realizou mais um evento com
êxito total. O tema “Teoria e Prática da Regularização Fundiária e a MP 759/2016 – Direito de Laje”, ministrado por João Pedro Lamana
Paiva e Bruno Santolin Cipriano teve recorde
de inscrições presenciais.
Devido à grande procura por vagas, a entida-

“Lamenta-se, por fim,
que ainda impera no Brasil
um culto à anistia para
situações irregulares”
Bruno Santolin Cipriano, registrador de
Imóveis da cidade de Vargem Alta (ES)

de deu início ao projeto de transmissão online
e ao vivo das palestras. O projeto piloto contou
com várias inscrições, atingindo notários e registradores dos Estados do Espírito Santo, Rio
de Janeiro, Bahia, São Paulo e Minas Gerais.
Lamana Paiva é oficial do 1º Registro de Imóveis de Porto Alegre, capital do Estado do Rio
Grande do Sul e já presidiu o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB). O registrador
abriu o evento agradecendo o convite por estar
novamente em Vitória e pela oportunidade de
abordar o tema da regularização e a nova Medida Provisória, com a qual pediu muita cautela.
Lamana ressaltou que a Regularização Fundiária no País é um conceito aberto e amplo
(nível Estadual e Federal), o qual a todo o momento recebe alguma alteração, um fato novo,
através das Corregedorias que procuram regularizar e fornecer o caminho objetivando findar
a irregularidade os imóveis.

O foco, de acordo com o palestrante, é a prevenção, dessa forma se viabilizarão as regularizações ordinárias, objetivando evitar a propagação de situações clandestinas.
Bruno Santolin, registrador de Imóveis da
cidade de Vargem Alta, entende que a Medida Provisória é objeto de algumas críticas
por parte de alguns setores da sociedade.
Para o palestrante, em linhas gerais as alterações aprovadas na Câmara e no senado
(PL 12/2017) melhoraram o texto da MP
759/2016, que remetia muitos dos seus dispositivos para regulamentação futura.
“Lamenta-se, por fim, que ainda impera
no Brasil um culto à anistia para situações
irregulares. No âmbito urbanístico, tal cultura é nefasta para o crescimento sistemático
das cidades – especialmente para aquelas que
luta pelo seu crescimento ordenado e sustentável”, finalizou.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Doação por procuração: Observações para
garantia da validade e eficácia do ato
Por Rodrigo Grobério Borba

N

a classe dos notários e registradores às
vezes surge discussão sobre a validade de procuração na qual se outorgou
ao mandatário poder para doar, sem indicar
o bem a ser doado nem o nome da pessoa a
quem doar.
A questão é importante, pois notários e registradores têm o dever legal de praticar os
atos que lhe são cometidos de modo a garantir
a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, nos termos dispostos
no art. 1º da Lei Federal nº 8.935/94.
A doutrina e jurisprudência brasileiras admitem a doação por procuração, desde que o
doador cuide de especificar o objeto da doação e o beneficiário do ato (donatário). A propósito cita-se antigo precedente do STJ:
“Não nega vigência ao art. 1.295, paragrafo
1., do código civil, o acórdão que anula doação feita com procuração que não especifica
o bem a ser doado, nem o donatário, quando
o mandatário, as vésperas do desquite, usando
procuração genérica com poderes para alienar
os bens do casal, doa parte de imóvel da esposa ao filho do casal, a revelia da mandante,
com quem era casado pelo regime da separação absoluta de bens. súmula n. 400. honorários da sucumbência fixados entre os limites
legais. súmula n. 389. dissidio jurisprudencial
não evidenciado. súmula n. 291. recurso extraordinário não conhecido.”
(re 90779, relator(a): Min. Cordeiro Guerra, segunda turma, julgado em 03/10/1980,
dj 07-11-1980 pp-09208 ementvol-01191-01
pp-00296 rtj vol-00096-02 pp-00806.)
Não se deve olvidar que há na doação um
elemento específico – animus donandi – ou

“Não se deve olvidar que
há na doação um elemento
específico – animus donandi
– ou seja, a intenção de
beneficiar implica em ato
personalíssimo, exigindo,
por isso, a determinação da
pessoa a quem o mandante
pretende favorecer”
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seja, a intenção de beneficiar implica em ato
personalíssimo, exigindo, por isso, a determinação da pessoa a quem o mandante pretende favorecer. Neste sentido citam-se lições do
saudoso doutrinador Pontes de Miranda:
“Se o negócio jurídico que se há de concluir é
gratuito, tem-se de indicar com quem se há de
concluir. Não se pode passar procuração eficaz
para que se doe a quem quer que seja, salvo se se
alude a pobres ou algum círculo social, posto que
a procuração para vender ou trocar não exija tal
expressão e precisão sobre quem há de ser o comprador; ou o outro contraente na troca”. (Pontes
de Miranda, Tratado de Direito Privado, Parte
Especial, Editor Borsoi, Rio de Janeiro, 1972, 3ª
edição reimpressão, Tomo XLIII, p. 38).
Importante destacar, também, doutrina
de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre a questão: “Para a validade
de escritura de doação realizada por procurador não bastam poderes para a liberalidade,
de modo genérico. É indispensável a menção
do donatário, bem como o objeto respectivo.

No mesmo sentido: RT 495/44 e RT 472/95.”
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria
de Andrade. Novo Código Civil e legislação
extravagante anotados. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p.211).
Diante do exposto, não se pode conceber
como validamente outorgada procuração com
poderes para doar, se nela não se identificar o
bem a ser doado nem o nome da pessoa a ser
beneficiada com a doação, pois não se atenderia ao disposto no § 1º do art. 661 do Código Civil, posto que embora ela tenha poder
expresso para doar, não teria poder especial,
consistente na especificação do bem e da pessoa a que ele será doado.
Por fim, registra-se que são passíveis de
anulação os negócios jurídicos realizados com
procuração omissa quanto aos poderes especiais especificados alhures.

*Rodrigo Grobério Borba é advogado (OAB/ES
11.017 / rodrigo@agvadvocacia.adv.br)

Selo Digital para todos Apostila de Haia
Por Caio Gianordoli Ivanov

U

m dos problemas antes enfrentados
pelos delegatários do foro extrajudicial, para o apostilamento era a
utilização do selo digital. Afinal, os delegatários ficavam em dúvida como proceder, já
que nos termos do art. 18 da Resolução nº
228/2016, “os emolumentos corresponderão,
para cada apostila emitida, ao custo de uma
Procuração Sem Valor Declarado, segundo os

“A liberação do uso do
CÓDIGO 83 – destinado ao
apostilamento – somente será
liberado às serventias que
oficiarem a CGJ/ES, informando
que estão aptas para
apostilarem”

valores vigentes em cada Estado da Federação”. O problema afligia a todos, exceto tabeliães de notas que originariamente já possuem
o selo de procuração.
Era necessário, então, que o selo digital
contivesse obrigatoriamente um código correspondente ao apostilamento.
O Sinoreg-ES, através de seu Presidente
Márcio Valory Silveira, instou à Corregedoria
que normatizasse a respeito do uso do selo digital para os casos de apostilamento, para que
o Órgão Censor criasse um código próprio na
Lista de Atos Cartoriais Ativos-2016.
No sentido supra, a Corregedoria inseriu
na LISTA DE ATOS CARTORIAIS ATIVOS
– 2016 o CÓDIGO 83 destinado ao apostilamento de que trata a Resolução 228/2016 do
Conselho Nacional de Justiça (Convenção de
Apostila – Convenção de Haia), a teor do Ofício-Circular nº 81/2016.

Problema resolvido. Agora, qualquer atribuição do foro extrajudicial poderá utilizar
um selo digital vinculado a um código específico para o apostilamento.
No entanto, em contato com a CGJ/ES, o
SINOREG-ES obteve a informação de que a
liberação do uso do CÓDIGO 83 – destinado
ao apostilamento – somente será liberado às
serventias que oficiarem a CGJ/ES, informando que estão aptas para apostilarem.
Desta forma, cada serventia que se encontrar nesta hipótese deverá comunicar à CGJ/ES
tal condição, para que seja feita sua respectiva
atualização constante na lista das serventias
que realizam o procedimento de apostilamento. Lembrando que tal procedimento independe da lista constante no site do CNJ.
Caio Giornadoli Ivanov é assessor da
Presidência do Sinoreg/ES

Provimento 15/2017 da CGJ/ES
disciplina contribuição ao Farpen
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Poder Judiciário
Corregedoria Geral da Justiça

res civis pelos atos gratuitos praticados, impede que os Estados e o Distrito Federal gerem
ônus para o Poder Público;

PROVIMENTO CGJES Nº 15/2017
Altera a redação do art. 547 do Código de
Normas, para excluir a contribuição de custeio do Fundo de Apoio do Registro de Pessoas Naturais - FARPEN do regime de cobrança e repasse dos delegatários, interinos
e interventores das serventias extrajudiciais
do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.
O Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Corregedor-Geral da Justiça
do Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições e,
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral
da Justiça é órgão de fiscalização, disciplina e
orientação administrativa, com jurisdição em
todo o Estado, conforme art. 35 da Lei Complementar Estadual nº 234/02 c/c art. 37 da Lei
Federal n.º 8.935/94;
CONSIDERANDO que o art. 5º da lei estadual
nº 6.670/2001 institui a contribuição para custeio do Fundo de Apoio do Registro de Pessoas
Naturais – FARPEN, incidente sobre atos lançados em livros de notas e registros públicos;
CONSIDERANDO que o art. 8º, parágrafo
único da lei federal nº 10.169/2000, ao estatuir
sobre a forma de compensação aos registrado-

RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o art. 547 do Código de Normas, para constar a seguinte redação:
“Art. 547. Compete ao delegatário titular,
interino ou interventor dos serviços extrajudiciais o dever de repassar as taxas do FUNEPJ (FUNDO ESPECIAL DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO), do FADESPES (FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA), do FUNEMP (FUNDO ESPECIAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO) e do FUNCAD (FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO
À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE
REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO), pagas pelos usuários dos serviços Notarial e de Registro, até o dia 10 (dez) do mês
subsequente, mediante comprovação perante
a Corregedoria Geral da Justiça.
§ 1°. Assim como o delegatário titular, o interventor ou o delegatário interino dos Serviços
Notarial e de Registro é responsável tributário
pessoal em relação à receita não recolhida aos
cofres públicos.
§ 2°. O delegatário titular dos Serviços Nota-

rial e de Registro que recolher as taxas e não
proceder ao repasse do FUNEPJ, FADESPES,
FUNEMP e FUNCAD estará sujeito às sanções administrativas e penais previstas em lei.
§ 3°. O interventor ou o delegatário interino
que recolher as taxas e não proceder ao repasse do FUNEPJ, FADESPES, FUNEMP e FUNCAD incorrerá na perda de confiança da Administração em sua interinidade, aplicando-se
o disposto no art. 14,§ 2°, do Provimento n°
37/2013, sem prejuízo das sanções penais.
§4º. A contribuição de custeio do FARPEN
(FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE
PESSOAS NATURAIS) deverá ser recolhida
pelo delegatário titular, interino ou interventor até o dia até o dia 10 (dez) do mês subsequente, mediante comprovação perante a
Corregedoria Geral da Justiça, vedada, em
qualquer hipótese, sua cobrança dos usuários
dos Serviços Notarial e de Registro.”
Art. 2º. Este provimento entra em vigor na
data da publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Vitória, 11 de julho de 2017.
Desembargador RONALDO GONÇALVES
DE SOUSA
Corregedor-Geral da Justiça
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O registro de imóveis como aliado na
recuperação/preservação do meio ambiente
Por Bruno Santolin Cipriano

O

registro de imóveis nacional, com todos os avanços legislativos e jurisprudenciais, não deve funcionar apenas
como mero repositório dos atos a ele afetos por
vocação tradicional (quando, por exemplo, atua
como garantidor da segurança jurídica envolvendo transações de compra e venda de imóveis
efetivadas diariamente). Pode e deve o registro
imobiliário ir um pouco além e desempenhar
um papel de aliado verdadeiro na busca da
efetivação do direito à propriedade e à preservação/recuperação do meio ambiente.
Neste sentido pretende-se demonstrar a robusta ligação jurídica existente entre o Direito Notarial/Registral e o Direito Ambiental e
que merece ser mais difundida à população,
que passa pela publicização/constituição de
mecanismos objetivando a adoção da responsabilidade preventiva em relação ao
meio ambiente. O estudo dos princípios de
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direito ambiental da precaução, prevenção e
da informação e a relação destes com alguns
princípios de direito imobiliário, como os
da concentração e publicidade (que gera a
oponibilidade da informação registral à coletividade), nos revela um importante caminho
a ser trilhado, especialmente nos casos das
compensações/recuperações ambientais que
recaem sobre imóveis.
Considerando que a defesa do meio ambiente
há de ser promovida de forma dinâmica e sem
perder de vista que em vários casos concretos a
solução buscada não encontra regulamentação
nos compêndios legais e que pela concentração
imobiliária, vários atos ou fatos jurídicos envolvendo a propriedade imóvel podem e devem
acessar o registro público imobiliário, ainda
que não previstos expressamente pela lei de regência, pretende-se demonstrar a importância
da aplicação sistemática dos princípios legais

ambientais e registrais pelos operadores do direito na defesa do meio ambiente, publicizando, desta forma, nos registros imobiliários situações de relevante interesse para coletividade.
Do conceito de
registro de imóveis
Trata-se de órgão público que funciona como
repositório oficial do direito de propriedade em
nosso país, eis que controla e sistematiza de forma pública todas as mutações jurídicas sofridas
por determinado imóvel ao logo dos anos. Em
nosso sistema, o registro é o principal modo da
aquisição da propriedade imobiliária.
Na dicção de MELO1, o registro de imóveis não
exerce apenas estas funções tradicionais, indo um
pouco além: “não exerce somente a função de
guardião do direito de propriedade, mas também a novel missão de guardião da função social da propriedade, nesta incluída a ambiental”.

Do princípio da taxatividade
no registro imobiliário
A taxatividade ou o princípio da taxatividade
atua como um regulador legal que limita quais
atos podem ou não acessar o registro imobiliário, assim ser definido por KONO2:
Esse princípio estabelece que no registro
imobiliário somente podem ser lançados
os atos que contem com expressa previsão
legal, ou seja, os relacionados no art. 167,
I e II, da Lei de Registros Públicos, e os
expressamente especificados na legislação
subseqüente (arrolamento fiscal, previsto
na Lei 9.532/97, por exemplo).
Em relação aos atos de registro, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido
de que os mesmos são numerus clausus, já em
relação aos atos de averbação, há certa mitigação na interpretação conjunta dos artigos 167,
II e 246 da 6.015/733, no sentido de que tais
hipóteses são consideradas numerus apertus,
permitindo, desta forma, um maior alcance dos
atos passíveis de averbação.
Mas este posicionamento firme da jurisprudência e parte da doutrina não é compartilhado
por todos. O juiz da 33ª Vara Cível de São Paulo, Dr. Luiz Mário Galbetti4, em entrevista ao
programa “Cartório, parceiro amigo”, enfrentou
a polêmica do tema ao argumentar que o fato
dos profissionais do direito procurarem o direito real precipuamente na lei de registros
públicos é um vício decorrente de uma época
específica, quando não existia (nem no registro de imóveis como no meio acadêmico) um
conceito muito claro sobre as questões que
envolvem os registros públicos e a propriedade imobiliária. Ou seja, se não estava na lei de
regência, não podia ser registrado.
A resposta à polêmica reside, contudo, em
equacionar corretamente a natureza jurídica
do instituto, como ensina GALBETTI5
(...) Toda vez que a lei atribuir efeitos reais,
estamos à frente de um direito real, e não
porque consta do artigo 167.
(...) Não me parece que seja razoável continuarmos afirmando uma taxatividade num
artigo específico. Direito real é aquele criado
por lei. Temos que aprender a natureza jurídica do instituto como foi definido em lei.
Não que seja necessária uma nova lei ou um
inciso específico a mais no artigo 167 para
que possamos registrar (...).
Do princípio da concentração
Este princípio do direito registral imobiliário,
um contraponto ao princípio da taxatividade,
ao longo dos anos foi ganhando importância
na sistemática da lei de registros públicos e no
direito registral Imobiliário como um todo, na
medida em que se traduz em verdadeira via
atrativa entre fatos ou atos jurídicos que, de
alguma forma, conectam-se com as situações

jurídicas que envolvem a propriedade imobiliária.
ERPEN e PAIVA6 ao abordar o tema em artigos
e congressos assim manifestaram-se a respeito:
Este princípio afirma, em resumo, que
nada referente ao imóvel deve ficar alheio
à matrícula. Todos os fatos e atos que
possam implicar alteração jurídica do
bem, mesmo em caráter secundário, mas
que possam ser oponíveis, sem a necessidade de se buscar alhures informações
outras, o que conspiraria contra a dinâmica da vida e contra o próprio ordenamento
jurídico.
Recentemente, com a edição da Lei n.
13.097/2015, este princípio do direito registral imobiliário finalmente foi positivado em
nosso ordenamento jurídico, criando a obrigatoriedade de trazer para a matrícula uma série de fatos e atos jurídicos que dizem respeito
ao imóvel e que devem ser publicizados, sob
pena de não poderem ser opostos a terceiros:
Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham
por fim constituir, transferir ou modificar
direitos reais sobre imóveis são eficazes em
relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as
seguintes informações:
I registro de citação de ações reais ou
pessoais reipersecutórias;
II averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase
de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos do art.
615-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
III averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade
ou de outros ônus quando previstos em
lei; e
IV averbação, mediante decisão judicial,
da existência de outro tipo de ação
cujos resultados ou responsabilidade
patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do
inciso II do art. 593 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

“O proprietário ou possuidor
de imóvel poderá limitar o
uso total ou parcial de sua
propriedade para preservar,
conservar ou recuperar os
recursos ambientais existentes
instituindo servidão ambiental”

Parágrafo único. Não poderão ser opostas
situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, inclusive
para fins de evicção, ao terceiro de boafé que adquirir ou receber em garantia
direitos reais sobre o imóvel, ressalvados
o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei no
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título
de imóvel.
Das Áreas Contaminadas
no Estado de São Paulo
Objetivando demonstrar de forma mais clara esta questão sobre a necessidade ou não de
positivação expressa em lei de atos que devam
acessar o registro imobiliário, cita-se um caso
relevante no passado recente que abrangeu a
possibilidade de se averbar no registro de imóveis situações envolvendo áreas contaminadas
propriamente ditas ou aquelas que denotem situação de potencialidade de contaminação, fato
que gerou calorosos debates no Estado de São
Paulo e que contou com a participação do Instituto de Registro de Imóveis do Brasil – IRIB
integrando o grupo interinstitucional para o estabelecimento de procedimentos em áreas contaminadas, GIAC, organizado pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, envolvendo
também a prefeitura do município de São Paulo, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo, ocasião
em que vários estudos forma perpetrados, cuja
idéia central seria no sentido de encontrar uma
forma de publicizar as ocorrências relacionadas
com a contaminação (ainda que em potencial)
dos bens imóveis, sendo estas as principais propostas envolvidas à época.
No dia 12 de junho do ano de 2006 foi publicada uma decisão normativa da Eg. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo,
que prestigiou o princípio da concentração,
ao disciplinar a possibilidade de averbar, no
registro de imóveis do Estado de São Paulo,
o “termo” ou “declaração de área contaminada” emitidos pela Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental do Estado de São
Paulo, pois tais documentos são qualificados
com presunção de veracidade e legalidade
próprios da administração pública e consagrando o interesse público que envolve a referida matéria ambiental e que impõe amplitude de informação.7
Trata-se de uma boa notícia para o registro
imobiliário nacional (quer seja como valorização da instituição ou como norte a ser seguido quando do estudo do tema) e também
para o meio ambiente, na medida em que se
acolhe cada vez mais o princípio da concentração e também valoriza a função ambiental
do registro que, gradativamente, vem sendo
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inserida e aceita pela comunidade jurídica
em nosso país como forma apta para a publicização de atos de interesse da coletividade.
Dos princípios da
precaução e prevenção
A doutrina nacional tem estudado e debatido
com certa ênfase estes dois princípios de direito ambiental, conceituando-os e estabelecendo
suas diferenciações. Na dicção de MILARÉ8 a
prevenção seria uma fórmula que engloba a
precaução, sendo que a prevenção trata de riscos ou impactos já conhecidos pela comunidade científica, ao passo que a precaução se destina a gerir riscos ou impactos desconhecidos.
Como a defesa do meio ambiente há de ser
promovida de forma dinâmica e considerando
que em alguns casos a melhor resposta ou a
solução a ser tomada no exato momento, não
encontra a concreta regulamentação nos compêndios legais, fica bem evidenciada a importância da aplicação dos princípios legais ambientais pelos operadores do direito na defesa
do meio ambiente.
Do princípio da informação
Outro importante princípio de direito ambiental apto a integrar esta conexão que se pretende
demonstrar com o direito imobiliário trata-se
do princípio da informação, que assegura ao cidadão o direito ao acesso das informações relativas sobre o meio ambiente com o objetivo de
formar opinião e consciência ambiental e oportunizando a manifestação da opinião pública,
ou seja: é o direito de acesso à informação ambiental e o dever do poder público em efetivá-la.
Comentando o citado princípio, MACHADO9
assevera o seguinte:
As informações ambientais recebidas pelos
órgãos públicos devem ser transmitidas à
sociedade civil, excetuando-se as matérias
que envolvam comprovadamente segredo industrial ou do Estado. A informação
ambiental deve ser transmitida sistematicamente, e não só nos chamados acidentes
ambientais.

“Sugere-se, neste breve
artigo, a utilização do Instituto
da Servidão Ambiental pela
autoridade licenciadora
estadual e municipal como
instrumento de efetiva garantia
da conservação de áreas
ambientalmente relevantes
para a sociedade”
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A informação ambiental deve ser transmitida de forma a possibilitar tempo suficiente aos informados para analisarem a
matéria e poderem agir diante da Administração Pública e do Poder Judiciário.
Como o próprio direito ambiental, a informação ambiental ostenta uma qualidade de direito público subjetivo e de caráter difuso, cujos
titulares são, ao mesmo tempo, cada indivíduo ou a sociedade como um todo, assegurado
constitucionalmente (artigo 5º, XXIII e XIV)10.
Dando cumprimento ao mandamento constitucional, a lei n. 10.650/200311, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações
ambientais existentes nos órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama obriga os órgãos e entidades
da Administração Pública, direta, indireta e
fundacional a permitir o acesso público aos documentos que tratem de matéria ambiental e a
fornecer as informações sob sua guarda.
Por tudo o que foi demonstrado até então e
considerando ainda a relevância do princípio da
informação, pode-se inferir que o registro imobiliário tem vocação natural para desempenhar
um papel importantíssimo na publicização da
informação ambiental à coletividade. Já que o
poder público tem o dever de prestar a informação, por que não se valer dos registros públicos para perquirir este fim de forma eficaz e evitar casos concretos como o abaixo colacionado:
Levar ao Registro de Imóveis as áreas contaminadas pode evitar casos como outro
também muito divulgado na imprensa,
ocorrido em São Paulo, no Condomínio
Barão de Mauá. A Cofap jogou seus resíduos industriais num aterro clandestino
entre 1960 e 1980. Na década seguinte, a
Construtora SQG ergueu um condomínio
onde vivem quatro mil pessoas. A contaminação do subsolo por resíduos cancerígenos e gases inflamáveis veio à tona no final
de 1990, quando uma caixa-d’água explodiu, matando uma pessoa.12
Do princípio da publicidade
O princípio da publicidade dos atos notariais e
registrais, na dicção de FÁBIO ZONTA PEREIRA, Tabelião do 7º Serviço Notarial de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, é uma
garantia fundamental do cidadão, em face
ao regime democrático do Estado de Direito
adotado pela Constituição vigente, que tem por
objetivo dar amplo conhecimento de toda a
sociedade dos escritos e registros públicos, de
modo a satisfazer a necessidade popular de verificação pública dos atos e negócios jurídicos
celebrados ou registrados no Serviço. Pois, “todos tem direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral (...)” (Art. 5º, inciso
XXXIII, CF).

Da natureza jurídica das
obrigações ambientais no
novo código florestal
O Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012)
atribuiu de forma expressa o caráter real às
obrigações ambientais, fazendo com que o adquirente de imóvel rural responda por eventual
infração cometida pelo antigo proprietário,
diferentemente do que ocorria no regramento
anterior:
Art. 2o As florestas existentes no território
nacional e as demais formas de vegetação
nativa, reconhecidas de utilidade às terras
que revestem, são bens de interesse comum
a todos os habitantes do País, exercendo-se
os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
§ 1o (..).
§ 2o As obrigações previstas nesta Lei
têm natureza real e são transmitidas ao
sucessor, de qualquer natureza, no caso
de transferência de domínio ou posse do
imóvel rural.
Da servidão ambiental
Consoante disposições legais contidas no Artigo 9-A e ss da lei n. 6.938/1981, o proprietário
ou possuidor de imóvel poderá limitar o uso
total ou parcial de sua propriedade para preservar, conservar ou recuperar os recursos
ambientais existentes instituindo servidão
ambiental (onerosa ou gratuita, temporária
ou perpétua), mediante instrumento público
ou particular ou ainda por termo administrativo
firmado perante órgão integrante do Sisnama:
Art. 9o-A. O proprietário ou possuidor de
imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode,
por instrumento público ou particular
ou por termo administrativo firmado
perante órgão integrante do Sisnama, limitar o uso de toda a sua propriedade ou
de parte dela para preservar, conservar
ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental.
(Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
§ 1o O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no
mínimo, os seguintes itens: (Redação dada
pela Lei nº 12.651, de 2012).
I memorial descritivo da área da servidão
ambiental, contendo pelo menos um
ponto de amarração georreferenciado;
(Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
II objeto da servidão ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
III direitos e deveres do proprietário ou
possuidor instituidor; (Incluído pela
Lei nº 12.651, de 2012).
IV prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

§ 2o A servidão ambiental não se aplica
às Áreas de Preservação Permanente e à
Reserva Legal mínima exigida. (Redação
dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
§ 3o A restrição ao uso ou à exploração da
vegetação da área sob servidão ambiental
deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida
para a Reserva Legal. (Redação dada pela
Lei nº 12.651, de 2012).
§ 4o Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis
competente: (Redação dada pela Lei nº
12.651, de 2012).
I o instrumento ou termo de instituição
da servidão ambiental; (Incluído pela
Lei nº 12.651, de 2012).
II o contrato de alienação, cessão ou
transferência da servidão ambiental.
(Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
Das obrigações ambientais
decorrentes dos processos
de licenciamento ambiental
Em decorrência dos procedimentos de licenciamento ambiental realizados diuturnamente
pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos –IEMA ou pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente, regularmente são estabelecidas condicionantes ambientais que recaem sobre bens imóveis, que
deverão suportar, por exemplo, a execução e
implementação de projetos de recuperação ambiental de nascentes, de recuperação de áreas
degradadas, entre outros.
Via de regra (segundo informações colhidas com profissionais da área), a informação
sobre estas condicionantes ambientais não
acessam a matrícula do imóvel objeto da medida compensatória e a única publicidade realizada restringe-se nas publicações, do pedidos
e das licenças de forma resumida, no diário
oficial do estado e em jornal de circulação local.
Desta forma, várias informações ambientais relevantes para a coletividade e também
para os futuros adquirentes destes imóveis
não ficam publicizadas de forma efetiva junto
às matrículas dos imóveis!
Da contribuição efetiva para a recuperação
de nascentes e áreas degradadas no estado do
espírito santo.
Muitos debates estão surgindo após o início
da grave crise hídrica que o nosso estado vem
atravessando nos últimos anos e todos estão
cientes da necessidade de adoção de medidas
concretas e que não sofram solução de continuidade na defesa do meio ambiente.
Como o registro de imóveis
pode contribuir para
implementar tais medidas?
Tomemos como exemplo os casos em que são
exigidas recuperações de nascentes como me-

dida compensatória decorrente de processo de
licenciamento ambiental. Normalmente são
exigidos os seguintes documentos:
a – elaboração de projeto de recuperação
por profissional habilitado;
b – croqui da área;
c – inventário quali-quantitativo das espécies utilizadas (e que ainda serão);
d – relatório fotográfico detalhado demonstrando os estágio atual da área;
e – anuência do proprietário do imóvel,
quando a área não é de propriedade
do requerente do licenciamento.
Pergunta-se então:
a - como é feito o controle e a efetiva fiscalização do cumprimento deste tipo
de condicionante?;
b – existe um mapeamento/controle/
cadastro estadual/municipal destas
áreas em harmonia com a identificação dos imóveis e seus atuais proprietários?;
c – como saber/fiscalizar e controlar se,
em caso de venda do imóvel, o novo
proprietário irá respeitar os compromissos assumidos por outrem?;
d – como ofertar meios à coletividade
para tomar conhecimento destas
áreas e, quem sabe, criar mecanismos
para auxiliar na efetiva fiscalização
da função ambiental das mesmas?
Da sugestão para aprimoramento/
controle/tutela das áreas
ambientalmente protegidas via
registro de imóveis
Por todo o exposto sugere-se, neste breve artigo, a utilização do Instituto da Servidão Ambiental pela autoridade licenciadora estadual
e municipal como instrumento de efetiva garantia da conservação de áreas ambientalmente
relevantes para a sociedade, quando da fixação
das condicionantes decorrentes de procedimentos de licenciamento ambiental, bastando
exigir a sua instituição nos termos do artigo
Artigo 9-A e ss da lei n. 6.938/1981, ou seja,
mediante instrumento público, particular ou
termo administrativo firmado com a autoridade licenciadora.
Ato contínuo, a Servidão Ambiental deverá
ser obrigatoriamente averbada na matrícula do
imóvel correspondente, consoante disposto no
§4º do Artigo 9-A e ss da lei n. 6.938/1981, cujo
ato irradia vários benefícios:
a – Publicidade efetiva do ato! Uma vez averbada na matrícula do imóvel, a exata localização da servidão ambiental tornar-se-á conhecida por qualquer cidadão interessado;
b – Efetivo controle, pela autoridade licenciadora, da relevante obrigação ambiental!
Com a conexão do ato via registros públicos,
a autoridade ambiental poderá ter o abso-

luto controle de todas as servidões instituídas no Estado do Espírito Santo, bastando
solicitar a informação ao registro de imóveis – repositor fiel e perene da informação;
c – Segurança Jurídica! Somente com a averbação da servidão ambiental, os futuros
adquirentes do imóvel, ao ter o prévio conhecimento da mesma, poderão melhor
avaliar todas as obrigações ambientais que
lhe serão transmitidas com a aquisição da
propriedade;
d – Prevenção e Precaução Ambiental! O que
é mais fácil: publicizar a obrigação ambiental relevante para prévio conhecimento de
terceiros ou acionar, posteriormente, todo
o aparato estadual (tanto na esfera administrativa quanto na judicial) para compelir o cidadão ao cumprimento de obrigação
ambiental que, muitas vezes por desconhecimento, acaba contribuindo para a não
conservação/preservação ambiental?
Conclusão
O registro Imobiliário do Brasil, quer seja por
sua vocação natural, quer seja pela capilarização de suas unidades existentes (organizadas
territorialmente em grande parte dos municípios nacionais) e que se relacionam com a
maioria dos órgãos da administração pública,
pode funcionar perfeitamente como um aliado poderoso na perpetração de ações que têm
como escopo a promoção do direito ambiental.
Além do caso concreto da Servidão Ambiental e que já se encontra positivada em nosso
ordenamento jurídico e que ainda é desconhecida por muitos, reitero a necessidade do olhar
atento do operador do direto para enxergar a
qualidade especial de direito fundamental atribuído à informação ambiental e que esta qualidade conecta-se diretamente com a concentração imobiliária (ou a não taxatividade dos atos
passíveis de registro) formando um elemento
autorizativo bastante para que o oficial de registro de imóveis possa publicizar estes fatos
ambientalmente relevantes, independentemente da edição de lei que os inclua no rol do artigo
167 da lei 6.015/7313, desde que estas informações sejam, repita-se, transmitidas oficialmente
pelos órgãos competentes e com a perfeita e
inequívoca indicação do imóvel envolvido.

Bruno Santolin Cipriano é Registrador de
Imóveis da Cidade de Vargem Alta-ES; Membro
do Conselho de Ética do SINOREG-ES; Membro
da Diretoria do IEPTB/ES; Especialista em
Direito Ambiental e Direito Urbanístico pela
Universidade Anhanguera – Uniderp (SP);
especialista em Direito Registral Imobiliário
pela Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC-Minas); especialista em
Direito Civil e Direito Processual Civil pela
Universidade Gama Filho (RJ).
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês de abril 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 MARÇO/2017, 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$ 67.785,37
(sessenta e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos) em aplicação
CDB na agência 076 do Banestes.
Vitória, 02 de maio de 2017.
MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente
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A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)		
648.321,93
Saldo em caixa mês anterior		
30.059,02
Portaria 004/2016 		
2.449,48
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES		
288.000,49
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 		
968.830,92
		
B – PAGAMENTOS		
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil
837.549,92
2 – Repasse de Contribuição Sindical
33.150,97
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços
351,00
4 - Repasse ao Sinoreg-ES
12.966,44
4.1 - 2% referente depósito entre 20/03 a 31/03
590,64
5 – Repasse à AMAGES
12.957,44
5.1 – 2% referente depósito entre 20/03 a 31/03
590,64
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 004/2017
2.449,48
		
SALDO LÍQUIDO
(900.606,53)
68.224,39
C- FUNDO DE RESERVA
(CDB)
(64.832,19)
C.a – 10% referente depósito entre 20/03 a 31/03		(2.953,18)
SALDO		
439.02
Recebimentos entre 19/04 a 30/04		
3.630,59
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881		
4.069,61

Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês de maio 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 ABRIL/2017, 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$ 56.245,41
(cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e
cinco reais e quarenta e um centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.
Vitória, 01 de junho de 2017.
MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)		558.823,49
Saldo em caixa mês anterior		4.069,61
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES		258.110,35
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 		
821.003,45
		
B – PAGAMENTOS		
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil
707.454,69
2 – Repasse de Contribuição Sindical
29.744,12
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços
405,00
4 - Repasse ao Sinoreg-ES
11.176,47
4.1 - 2% referente depósito entre 19/04 a 30/04
72,61
5 – Repasse à AMAGES
11.167,47
5.1 – 2% referente depósito entre 19/04 a 30/04
72,61
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 005/2017
3.313,88
		
SALDO LÍQUIDO
(763.406,85)
57.596,60
C- FUNDO DE RESERVA
(CDB)
(55.882,35)
C.a – 10% referente depósito entre 19/04 a 30/04		
(363,06)
SALDO		1.351,19
Recebimentos entre 18/05 a 31/05		11.958,07
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881		
13.309,26
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