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EDITORIAL 

Ilustres Notários e registradores.

O Provimento nº 040 /2011-CGJ/ES disciplinou a irreversível implantação do Selo Digital 
de Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro no Estado do Espirito Santo.
Ainda que encontremos muitas difi culdades para a informatização das serventias e 
customização dos sistemas já existentes, é indiscutível que tais ferramentas estão 

imprimindo maior celeridade, efi ciência, praticidade, uniformidade na prestação dos serviços à 
população e oportunizando maior comodidade ao usuário dos serviços notariais e de registros, 
redundando em consequência em mais tranquilidade para os delegatários.

Não é cansativo repetir que é possível a dedução na base de calculo mensal e anual do Imposto 
de Renda da Pessoa Física (IRPF) dos investimentos e demais gastos com a informatização, que 
compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento de software e a instalação 
de redes pelos delegatários responsáveis pelos registros públicos previstos na Lei 6.015, de 
31.12.1973, conforme disposto na Lei 12.024, de 27.08.2009.

Indiscutível que a informatização dos serviços notariais e de registros, além de ser imposição 
de lei, revela-se no momento atual, extremamente necessária para atender as demandas da 
sociedade que não aceita a morosidade, o amadorismo, a inefi ciência, a falta de conhecimento 
na gestão de qualquer atividade laboral, quer seja na indústria, no comércio ou na prestação de 
serviços. É sabido que só sobreviverá bem no mundo globalizado, quem detiver a informação e 
for acessível às mudanças que se operam diariamente. 

Em nossa atividade não é diferente. É incompreensível que cada registrador que se sujeita as 
determinações da Lei Federal dos Registros Públicos 6.015/73, adote procedimentos diferentes 
no exercício da atividade. É urgente a padronização e/ou uniformização de procedimentos. E, 
as lideranças bem intencionadas da categoria sabem disso, como o Presidente da ArpenBR e 
Presidente do Sindicato de Minas Gerais - Recivil, Paulo Risso, que nos honrou com sua presença 
quando do lançamento e assinatura do contrato de cessão de uso gratuitamente do sistema 
Cartosoft,  no dia 17 de setembro passado. 

Em nome dos registradores civis e notários deste estado, queremos mais uma vez, agradecer 
ao combativo, destemido e admirável Paulo Risso e seus programadores: Jader Pedrosa 
Nascimento, Deivid Almeida dos Reis e Ricardo Mendes de Oliveira, não só pela cessão do 
sistema de registro civil e notas, mas também pela customização gratuita do mesmo de acordo 
com o Provimento  40, dentro do prazo determinado pela Corregedoria-Geral de Justiça do 
Estado do Espírito Santo para a utilização obrigatória do selo digital, que é o dia 10 de outubro. 
Ajustes serão necessários ao longo do tempo? Sim, e assim será feito.

Paulo Risso, em sua fala aos registradores civis na sede do Sinoreg-ES, destacou que o Recivil 
esta desenvolvendo um software para que os cartórios estejam interligados com a maternidade 
por meio de  uma Intranet. “Estamos fazendo isso preocupados com os cartórios das pequenas 
cidades e distritos, para que os pais tenham a opção de registrar a criança no cartório da cidade 
onde residem, e não na cidade onde a criança nasceu”, esclareceu. Risso ainda falou sobre 
outros projetos como o SIRC, os fundos de ressarcimento dos atos gratuitos e a grande vitória 
obtida pela classe com a privatização dos cartórios da Bahia”, a maior prova 
de que serviço público delegado é efi ciente, nada custa ao estado delegante 
e goza de alto grau de confi abilidade. 

 Por fi m deixo a frase para refl exão: “uma semente só germina em terra 
que a espera.”

Boa Leitura!!!
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ARTIGO 

SELO DIGITAL E O CASAMENTO
A  implantação do Selo Digital de 

Fiscalização dos Serviços Notariais e de 
Registros marcou uma nova era nos serviços 
extrajudiciais capixaba. Regulamentado 
inicialmente pelo Provimento nº 026/2011-
CGJ, de 19.05.2011, e recentemente pelo 
Provimento nº 040/2011-CGJ, de 05.09.2011, 
o Selo Digital, além de imprimir maior 
celeridade na prestação dos serviços, teve 
o objetivo de oportunizar maior comodidade 
ao usuário dos serviços do foro extrajudicial, 
sem prejuízo da segurança dos atos notariais 
e registrais praticados e de sua fi scalização 
pelo Poder Judiciário.

Algumas adequações tiveram que ser 
realizadas; as serventias extrajudiciais 
tiveram que re-estruturar a rotina de trabalho 
– para melhor; por fi m, a prática de cada ato 
notarial e de registro passou a ser avaliada e 
destrinchada individualmente, o que levou a 
algumas correções de procedimentos então 
praticados, buscando uma uniformização e 
uma interpretação correta das disposições 
legais e normativas.

A “prestação de contas” pelos delegatários 
passou a ser diária (regra geral), através de 
um arquivo eletrônico elaborado na linguagem 
XML. A margem de erro foi reduzida “a zero” 
e a efi ciência elevada “a cem”.

A transparência fi cou maior: a consulta 
da autenticidade do selo pelo portal do Selo 
Digital; a expressão de um único selo e do 
preço discriminado do serviço no documento 
entregue ao interessado; a menção do Selo 
Digital utilizado e do preço do serviço no 
corpo do texto dos atos praticados nos livros 

de notas e de registro; e a identifi cação do 
respectivo Selo Digital e dos atos praticados 
no recibo fornecido a cada atendimento 
realizado.

Com o Selo Digital, foi abolida a utilização, 
o controle e o manuseio dos selos físicos. 
Também foi criado um e-mail institucional 
para cada serventia, por meio do qual 
serão efetuadas todas as comunicações 
ofi ciais com os órgãos integrantes do Poder 
Judiciário estadual.

Temos que o Tabelionato de Notas, ao 
realizar um reconhecimento de fi rma, teve que 
corrigir seu procedimento. Antes era cobrada 
uma busca para cada reconhecimento de 
fi rma realizado; com o Selo Digital, “nos atos 
de Reconhecimento onde o usuário solicitar, 
no mesmo atendimento, o reconhecimento 
da fi rma da mesma pessoa em mais de um 
documento”, passou a ser devida a cobrança 
de um único ato de busca (art. 16, §5º, Prov. 
040/2011-CGJ). Também fi cou esclarecido 
que quaisquer traslados excedentes ao 
primeiro equiparam-se a certidões para todos 
os fi ns e efeitos de direito; e que na emissão 
de certidões é obrigatória a identifi cação do 
Selo Digital utilizado na lavratura ou registro 
do respectivo ato, além do Selo Digital da 
certidão (art. 9º, §§9º e 11º).

O Registro Civil das Pessoas Naturais de 
igual forma teve seus ajustes. Para melhor 
vislumbrar a aplicabilidade prática do Selo 
Digital nos casamentos, que compreende 
a habilitação para o casamento e a 
celebração do casamento, a Controladoria 
Geral de Informática da CGJ/ES esmiuçou 
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prolongadamente o assunto com o SINOREG/
ES, até chegar num denominador comum, 
conforme será exposto a seguir.

Os “casamentos” têm seus emolumentos 
previstos através do item I da Tabela 9 da 
Tabela de Custas e Emolumentos vigente no 
Estado do Espírito Santo.

Querendo se casar, os interessados 
devem comparecer ao Cartório de Registro 
Civil das Pessoas Naturais, apresentar os 
documentos exigidos por lei e requerer ao 
Ofi cial que lhes seja expedido o certifi cado 
de habilitação.

Estando os documentos em ordem, 
devidamente instruídos e autuados, após 
fazer as certifi cações de praxe, o Ofi cial do 
Registro Civil extrairá o edital de proclamas, 
o registrará no livro de registro de proclamas 
(Livro “D” – art. 33, inc. VI, da LRP) e, ato 
contínuo, afi xará durante 15 (quinze) dias 
nas circunscrições do Registro Civil de 
ambos os nubentes, em lugar ostensivo. 
Obrigatoriamente se publicará na imprensa 
local, se houver. Para este ato praticado, 
será devida a cobrança de emolumentos 
conforme previsto na Tabela 9, item I, letra 
E, com utilização do respectivo Selo Digital. 
Este Selo Digital será o mesmo constante 
do livro de registro e do edital de proclamas, 
uma vez que o que se registra é o próprio 
edital de proclamas.

Enquanto corre o prazo de 15 (quinze) 
dias do edital de proclamas, o Ofi cial 
encaminhará o expediente para audiência do 
Ministério Público. É necessário frisar que 
para a audiência do Ministério Público não 
é necessário esperar o decurso do prazo de 
15 (quinze) dias do edital de proclamas. O 
Ofi cial de registro pode e deve encaminhar 
tão logo seja possível, independentemente 

do decurso daquele prazo. Tanto o é que 
o parágrafo único do art. 1.526 do Código 
Civil, incluído pela Lei nº 12.133/2009, assim 
dispôs: “caso haja impugnação do ofi cial, do 
Ministério Público ou de terceiro, a habilitação 
será submetida ao juiz”; ou seja, eventual 
impugnação do Ministério Público independe 
de eventual impugnação de terceiro. E não 
podia ser diferente: conforme Provimento 
nº 04/02, de 30.01.2002, publicado no 
Diário Ofi cial do Estado do Espírito Santo 
de 04.02.2002, às fl . 21, subscrito pelo 
Corregedor Geral do MP/ES Dr. Luiz 
Carlos Nunes, foi estabelecida orientação 
aos membros do parquet com atribuição 
em matéria de registros públicos, nas 
manifestações em processo de habilitação 
para o casamento, naquele sentido; por seu 
lado, Código de Normas da CGJ/ES também 
regulamentou o procedimento desta forma, 
conforme se observa do art. 977:

Art. 977. Certifi cada a expedição dos 
editais, independentemente do decurso 
do prazo, o ofi cial abrirá vista dos autos 
ao órgão do Ministério Público, para 
manifestar-se sobre o pedido e requerer 
o que for necessário à sua regularidade, 
podendo exigir a apresentação do 
atestado de residência, fi rmado por 
autoridade policial, ou qualquer outro 
elemento de convicção admitido em 
direito

Parágrafo único. Ocorrendo 
apresentação de impedimento ou 
impugnação, o registrador dará nota de 
oposição aos nubentes, podendo estes 
requerer prazo razoável para indicação 
e produção das provas, caso em que 
os autos serão remetidos ao Juiz para 
decisão.
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Estando o processo da habilitação 
regular, após verifi cada a inexistência de 
fato obstativo, ou seja, após: a)- retorno dos 
autos do MP sem impugnação; b)- decorrido 
o prazo da afi xação e da publicação do edital 
de proclamas sem impugnação de terceiros; 
e, c)- não haver impugnação do Ofi cial, o 
Ofi cial do Registro  Civil extrairá o certifi cado 
de habilitação. Para este ato praticado, será 
devida a cobrança de emolumentos conforme 
previsto na Tabela 9, item I, letra A, com 
utilização do respectivo Selo Digital.

Ressalva-se que, havendo impugnação, a 
habilitação será submetida ao juiz (art. 1.526, 
parágrafo único, do Código Civil), antes que 
seja extraído o certifi cado de habilitação.

Vale ressaltar que este certifi cado de 
habilitação (para o casamento) faz referência 
ao conteúdo do livro de registro de proclamas. 
Assim, seguindo os padrões e propósitos 
estabelecidos pela CGJ/ES, deverá haver 
neste “certifi cado de habilitação” 02 (dois) 
selos digitais: o selo do próprio certifi cado + 
remissão ao Selo Digital do registro do edital 
de proclamas.

Com a emissão do certifi cado de habilitação 
é encerrado o processo da habilitação para o 
casamento. Este certifi cado tem validade de 
90 (noventa) dias (art. 1.532 do Código Civil), 
prazo no qual os interessados estarão aptos 
para celebrar o casamento.

Sucedendo a hipótese de registro e 
publicação de proclamas mediante pedido 
oriundo de outro Cartório, onde estará 
correndo o processo de habilitação para o 
casamento, temos o fato gerador do “registro 
de editais recebidos de outro cartório”. Neste 
caso, o Ofi cial registrará o edital de proclamas 
no livro de registro de proclamas (Livro “D”) 
e, ato contínuo, afi xará durante 15 (quinze) 

dias em lugar ostensivo de seu cartório e 
publicará em jornal, se for o caso. Para este 
ato praticado, será devida a cobrança de 
emolumentos conforme previsto na Tabela 9, 
item I, letra C, com utilização do respectivo 
Selo Digital. 

Somente depois de concluída a etapa do 
processo da habilitação para o casamento é 
que poderá ocorrer a etapa da celebração 
do casamento. Embora seja um requisito 
da celebração do casamento possuir o 
certifi cado de habilitação (art. 1.533 do Código 
Civil), o ato do casamento não deve e nem 
pode estar “atrelado” ao ato da habilitação 
para o casamento. São procedimentos 
distintos e independentes. Além de 
serem regulamentados por disposições 
legais próprias, temos, por exemplo, que a 
habilitação para o casamento pode ocorrer 
em qualquer lugar do Brasil, em qualquer 
Estado da Federação, e, de posse de seu 
certifi cado de habilitação, os nubentes 
podem se casar em qualquer outro lugar do 
Brasil, inclusive no Estado do Espírito Santo.

Quanto à celebração do casamento 
podemos abstrair das leis vigentes e das 
previsões de cobrança de emolumentos 
contidas na Tabela de Custas e Emolumentos 
deste Estado do Espírito Santo o seguinte:

Os nubentes, de posse de seu certifi cado 
de habilitação, comparecem ao Ofi cial de 
Registro Civil e requerem a celebração de 
seu casamento.

O ato da celebração de casamento é 
realizado pelo Juiz de Paz. Sem entrar 
no mérito da questão e da previsão de 
cobrança de emolumentos para este ato 
(conforme Tabela 12), é entendimento 
expressado pelo STF que não é permitida 
a cobrança de qualquer valor das partes a 
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favor do Juiz de Paz a título de celebração 
de casamento, conforme decisão proferida 
nos autos da ADI 954, onde os ministros do 
Supremo Tribunal Federal – STF declararam 
a inconstitucionalidade (formal e material) de 
dispositivo da lei mineira nº 10.180/90, que 
alterou o Regimento de Custas do Estado de 
Minas Gerais para determinar que as custas 
cobradas nos processo de habilitação de 
casamento fossem destinadas ao Juiz de 
Paz.

Uma vez celebrado o casamento, o mesmo 
deve ser registrado no livro de registro de 
casamentos (Livro “B” – art. 33, inc. II, da 
LRP). Embora confi gure “injustiça” e não seja 
hipótese de gratuidade decorrente de lei e da 
tabela de custas e emolumentos, o registro do 
casamento deve ser feito de forma totalmente 
gratuita. Deve ser gratuito exatamente por 
não existir previsão legal para cobrança de 
emolumentos a este título! Assim sendo, não 
haverá aposição de qualquer selo no registro 
do casamento, uma vez que não é cobrado 
por não ter previsão na Tabela de Custas e 
Emolumentos; também não pode confi gurar 
hipótese de enquadramento de atos 
gratuitos, por não ser gratuidade decorrente 
de lei. Frisa-se que o registro do casamento 
não está expresso na lei como fato gerador 
de cobrança de emolumentos.

Após o registro do casamento, será 
expedida a certidão de casamento, quando 
serão cobrados os emolumentos devidos 
(Tabela 9, item VII, letra A ou B), ressalvada 
a hipótese de gratuidade prevista em lei, 
com aposição do respectivo Selo Digital. 
A certidão de casamento, que reporta ao 
contido no registro do livro, só conterá o 
selo digital referente à própria certidão e não 
fará remissão a qualquer outro selo digital, 

uma vez que não há selo digital no livro de 
registro de casamento.

No entanto, existem exceções ao dito 
acima, que se verifi cará quando o registro 
do casamento ocorrer: a)- “com celebração 
fora do cartório” (Tabela 9, item I, letra B); 
ou, b)- com “inscrição, fora do prazo, do 
casamento religioso” (Tabela 9, item I, letra 
D), já que nestes casos será obrigatória 
a aposição do Selo Digital quando do 
registro do casamento no livro de registro de 
casamentos (livro “B” ou “B-Aux”), vinculado 
ao respectivo fato gerador. Na hipótese “a”, 
para melhor compreensão, entenda-se que o 
registro do casamento continua gratuito, mas 
a “celebração fora do cartório” confi gura uma 
“diligência”, que deverá ser cobrada e selada. 
Lembramos que esta cobrança independe 
do ato da habilitação para o casamento. 
Na hipótese “b”, temos que o registro do 
casamento “passou a ser cobrado” por terem 
as partes interessadas descumprido o prazo 
legal para o registro do casamento religioso.

Para as duas situações elencadas no 
parágrafo acima, a certidão de casamento 
emitida, que reporta ao contido no registro 
do livro, deverá conter remissão a 02 (dois) 
Selos Digitais: o selo da própria certidão + o 
selo utilizado no registro do casamento.

Por fi m, registra-se que não haverá no 
registro do casamento, nem na respectiva 
certidão, qualquer remissão aos selos digitais 
constantes do processo de habilitação para 
o casamento, uma vez que são atos distintos 
e independentes.

Fernando Brandão Coelho Vieira
Registrador Civil das Pessoas Naturais
1º Distrito de Cachoeiro de Itapemirim
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN

DEMONSTRATIVO – MÊS DE AGOSTO DE 2011
 

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 AGOSTO/2011, aprovando o 
ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 512.451,81

Saldo em caixa mês anterior 111.810,38

Resgate aplicação CDB em 27/09/2011 - Resgate Complementação 
repasse meses 01 de 1999, 12 de 1998 e ressarcimento despesas 
Registro Civil

150.104,27

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 774.366,46

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 366.554,39

3 - Repasse anos anteriores - 01/1999 e 12/1998 322.814,56

3 - Repasse ao Sinoreg-ES 10.249,04

3.1 - 2% referente depósito entre 19/08 a 31/08 172,30

3 - Repasse à AMAGES 10.249,04

3.1 - 2% referente depósito entre 19/08 a 31/08 172,30

4 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 011/2011 12.581,65

5 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 328,00

SALDO LÍQUIDO 723.121,28 53.975,18

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 51.245,18

C.a - 10% referente depósito entre 19/08 a 31/08 861,48

SALDO 1.868,52

Recebimentos entre 19/08 a 31/08 12.674,83

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 14.543,35

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 52.106,66 (cinquenta e dois mil cento e seis e três reais e sessenta 
e seis centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 03 de outubro de 2011.

 Hugo Antônio Ronconi          Jeferson Miranda
            1º Tesoureiro                          Presidente

ATOS OFICIAIS  Prestação de contas
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COLUNA  do Sr. Hugo Hugo Antônio Ronconi
Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

01 – FESTIVIDADES FINAL DE ANO

O SINOREG-ES realizará a festa 
de fi nal de ano para seus associados, no dia 
03 (três) de dezembro do corrente ano. O 
local escolhido pela Diretoria Executiva foi o 
Cerimonial OÁSIS situado a Rua Dr. Eurico de 
Aguiar 855, Santa Lúcia – Vitória, proximidades 
da Av. Rio Branco, com estacionamento para 
62 veículos. O inicio será às 12:00 horas e 
encerramento às 16:00 horas, devendo  haver 
sorteios de vários prêmios aos associados 
presentes.

Na próxima revista estaremos 
fornecendo maiores detalhes, quantidades 
de pessoas para cada associado, mapa para 
facilidade de acesso ao local, esperando a 
presença de todos.

02 – ENCONTROS DO INCRA COM 
CARTÓRIOS

Através de entendimentos mantidos 
entre nosso Sindicato e Srª. Tânia Mara de 
Carvalho chefe da Divisão Ordenamento 
Estrutura Fundiária do INCRA, houve alterações 
de datas para os encontros, os quais já estão 
confi rmados para o dia 11/Novembro/2011 em 
Linhares e dia 25/Novembro/2011 em Nova 
Venécia, esperando contar com a presença de 
Notários e Registradores das regiões próximas.

03 – REGISTROS DE IMÓVEIS – 
EXIGÊNCIAS 

Documentos exigidos para 
apresentação de Escritura Pública para registro. 
O Código de Normas da Egrégia Corregedoria 
estabelece normas para validade das escrituras 
públicas e documentação obrigatória conforme 
exigências legais.

O notário deverá observar 
especialmente os artigos 648, 649 e 650 do 
Código de Normas. Deverá constar da escritura 
discriminação completa do recolhimento do ITBI 
(quando recolhido), valor, data de recolhimento, 
nº do comprovante, etc., certidão negativa de 
ônus e outras, citando origens, números, datas 
de expedição etc., informações de dispensa 
de determinadas certidões etc., não podendo 
o registrador quando os documentos forem 
devidamente identifi cados na escritura, exigir 
a apresentação de cópia dos mesmos.

Notários e Registradores são 
profi ssionais de direito, dotados de fé pública, 
conforme estabelece o artigo 3º da Lei Federal 

8935/94 e artigo 215 do 
Código Civil.

04 – CERTIDÃO DE ÓBITO 
CONSTANDO A COR DO 
FALECIDO

Recebemos consulta sobre a 
negativa de fazer contar na certidão de óbito a 
cor do falecido.
RESPONDEMOS: O artigo 80 da Lei Federal 
6.015/73 número de ordem 3º tem a seguinte 
redação: “o prenome, nome, sexo, idade, COR, 
estado civil, profi ssão, naturalidade, domicilio e 
residência do morto.”

O artigo 81 da mesma Lei, também 
determina quando possível, COR sendo o fi nado 
desconhecido.

A referência a cor não ofende os 
preceitos constitucionais da igualdade e os 
proibitórios de distinção por raça, uma vez 
que se destina a resguardar a possibilidade de 
identifi cação do falecido, de interesse geral e 
da família.

05 – DIA DO IDOSO

Pela Lei nº 11.433 de 28/12/2006, 
foi instituído o dia 1º de outubro como Dia do 
Idoso. Entretanto, não há o que comemorar. 
Vamos traçar um paralelo entre idoso  e velho: 
idoso é a pessoa que tem muita idade; velho é 
a pessoa que perdeu a jovialidade. Entretanto, 
nem todo idoso é velho é há velho que nem 
chegou a ser idoso. Você é idoso quando 
pergunta se vale a pena; você é velho quando, 
sem pensar, responde que não. O idoso ainda 
sonha; o velho apenas dorme. Você é idoso 
quando ainda aprende; você é velho quando 
já não ensina. O idoso ainda pratica esportes, 
ou de alguma forma se exercita; você é velho 
quando apenas descansa. O idoso ainda sente 
amor e velho só sente ciúmes e possessividade. 
As rugas do idoso são bonitas porque foram 
marcadas pelo sorriso; as rugas do velho são 
feitas porque foram fi rmadas pela amargura. 
Em suma, o idoso e o velho são duas pessoas 
que podem até ter, no cartório, a mesma 
idade cronológica, mas o que têm são idades 
diferentes no coração. Saudemos o Dia do 
Idoso!

Antonio Cícero e Miranda
                                                                                        

(publicação autorizada)
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Cartosoft ultrapassa os limites 
de Minas Gerais e chega ao 
Espírito Santo
Vitória (ES) - A efi ciência, praticidade e agilidade 
que o Cartosoft oferece aos registradores civis no 
trabalho diário das serventias de Minas Gerais estão 
fazendo parte do dia a dia de Ofi ciais de outros 
Estados do País. O último a solicitar o sistema 
desenvolvido pelo Recivil foi o Espírito Santo, por 
meio do Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES). 

Nos dias 17 e 18 de setembro, o  Recivil esteve na 
sede do Sinoreg-ES, em Vitória, onde realizou um 
curso sobre o Cartosoft para Ofi ciais de registro civil 
do Estado, nos mesmos moldes dos promovidos 
pelo Sindicato para os registradores civis de Minas 
Gerais. 

A solicitação do sistema foi feita pelo presidente do 
Sinoreg-ES, Jeferson Miranda, ao presidente do 
Recivil e da Arpen-Brasil, Paulo Risso, para atender 
a obrigatoriedade de implantação do selo digital no 
Estado. “Pedimos ajuda ao Paulo Risso, porque 
até o último prazo determinado pela Corregedoria 
Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ-
ES) para a utilização obrigatória do selo digital, que 
é o dia 10 de outubro, os programadores do Estado 
não darão conta de informatizar e customizar o 
selo adequando os sistemas dos cartórios ao selo 

digital”, explicou Jeferson Miranda. 

“Na mesma hora o Paulo informou que estaria à 
disposição, e ressaltou que precisamos fortalecer a 
categoria, uniformizar os procedimentos e mostrar 
que somos competentes, e o Cartosoft vai facilitar 
isso”, completou o presidente do Sinoreg-ES. 

Presidente do Recivil destaca o trabalho em 
prol dos registradores civis

A abertura do evento contou com as presenças do 
presidente do Recivil, Paulo Risso, do presidente 
do Sinoreg-ES, Jeferson Miranda, do diretor 
administrativo do Sinoreg-ES, Hugo Ronconi e da 
diretora de Registro Civil das Pessoas Naturais, 
Marisa de Deus Amado. 

Em sua fala, Paulo Risso destacou o trabalho 
que o Recivil e a Arpen-Brasil têm feito no debate 
dos assuntos relacionados à classe com o 
Governo Estadual e Federal, como a implantação 
das unidades interligadas de registro civil nas 
maternidades. 

 “O cartório na maternidade é uma realidade, não 
podemos fugir disso. Temos que discutir para que 

Parceria entre as duas entidades atenderá a obrigatoriedade 
de implatação do selo digital no estado do Espírito Santo.

Paulo Risso destacou os trabalhos feitos pelo Recivil e pela 
Arpen-Brasil

CURSO - Cartosoft

Revista - Outubro 2011.indd   10 07/10/2011   18:43:27



11

seja feito da melhor forma, do modo como queremos, 
e não da forma como fi zeram em Pernambuco e em 
Mato Grosso, onde telefonistas e enfermeiras estão 
fazendo o registro de nascimento”, disse. 

Paulo Risso explicou como o assunto está sendo 
discutido em Minas Gerais. “Em Minas estamos 
desenvolvendo um software para que os cartórios 
estejam interligados com a maternidade por meio de 
uma Intranet. Estamos fazendo isso preocupados 
com os cartórios das pequenas cidades e distritos, 
para que os pais tenham a opção de registrar a 
criança no cartório da cidade onde residem, e não 
na cidade onde a criança nasceu”, esclareceu.

Risso ainda falou sobre outros projetos como o 
SIRC, a PEC 471, os fundos de ressarcimento dos 
atos gratuitos e a grande vitória obtida pela classe 
com a privatização dos cartórios da Bahia. 

Jeferson Miranda aproveitou para agradecer 
pela oportunidade. “Mais uma vez eu gostaria 
de agradecer ao presidente da Arpen-Brasil e do 
Recivil, Paulo Risso, por esta oportunidade, e que 
vocês façam bom uso e saibam usar essa importante 
ferramenta de trabalho que está à disposição de 
vocês. Tive conhecimento de que mais de 80% dos 
cartórios de Minas usam o Cartosoft, o que nos 
tranqüiliza muito, porque vai evitar críticas de que 
estamos oferecendo um sistema que não funciona”, 
ressaltou. 

O diretor administrativo do Sinoreg-ES destacou o 
trabalho feito pelo Sindicato para os registradores 
civis do Espírito Santo. “Queremos que vocês 
aproveitem bastante os ensinamentos sobre o 
Cartosoft, para que possamos, administrando o 
Sinoreg-ES, receber de vocês uma satisfação, 

um orgulho de que o Sindicato prestou um serviço 
relevante para a classe. Tivemos a preocupação 
inicial de começar pelos pequenos cartórios, 
vamos ajudar porque vocês precisam”, disse Hugo 
Ronconi aos alunos durante a abertura do curso. 

Cartosoft para o Espírito Santo já está adaptado 
para atender ao selo digital

O curso realizado em Vitória serviu para 
demonstrar aos 40 registradores civis presentes 
todas as funções do Cartosoft, principalmente 
o procedimento para registro e controle do selo 
digital. 

O analista de desenvolvimento de TI do Recivil, 
Deivid Almeida, explicou que uma versão piloto 
do sistema foi feita especialmente para atender 
as necessidades dos cartórios de registro civil do 
Espírito Santo. Durante 20 dias, o departamento 
trabalhou no desenvolvimento do Cartosoft para 
que ele estivesse pronto no dia do curso. 

O presidente do Sinoreg-ES, Jeferson Miranda, agradeceu 
a parceria com o Recivil.

Os presidentes das duas entidades e os diretores do Sinoreg-
-ES participaram da abertura do curso para os registrado-
res civis em Vitória.

Deivid Almeida explicou aos alunos como gerar o selo digi-
tal por meio do Cartosoft

CURSO - Cartosoft
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Os alunos aprenderam a instalar o Cartosoft em 
seus notebooks e acompanharam as orientações 
de como fazer o registro de nascimento, óbito e 
casamento por meio do Cartosoft, além de emitir 
segundas vias, dentre outras funções.  

Quanto à utilização do selo digital, o instrutor 
Deivid Almeida explicou que, primeiramente, os 
registradores terão que acessar o site da CGJ-ES 
e fazer a requisição dos selos, conforme normas 
locais. A Corregedoria irá fornecer um intervalo de 
números e letras, que é o lote dos selos fornecido 
para o cartório. No Cartosoft, o Ofi cial deverá 
cadastrar o número inicial e o número fi nal do 
lote. A partir daí quando for realizado qualquer ato 
pelo Cartosoft, é preciso somente clicar na opção 
“registrar ato” e automaticamente o selo será 
inserido no ato.

O Ofi cial ainda terá a opção de gerar uma estampa, 
que é como se fosse uma etiqueta com os dados 
do selo, que poderá ser usada em um documento 
que não foi gerado pelo Cartosoft, como uma 
procuração feita no Word, por exemplo. 

A Ofi ciala do cartório de Registro Civil com anexo 
de Notas do distrito de São Pedro do Itabapoana, 
em Mimoso do Sul, Natália Bastos Bechepeche, 
aprovou o sistema do Recivil que agora está à 
disposição dos capixabas. “É uma ferramenta 
maravilhosa, principalmente para nós de cartórios 
pequenos, que estamos acostumados a fazer tudo 
manuscrito, sem ter nenhum tipo de sistema de 
informatização. Achei excelente, vai ser um pouco 
difícil operacionalizarmos, justamente porque não 
estamos acostumados com este tipo de ferramenta, 
já que muitos cartórios nem têm internet, não 

têm computador, mas a ferramenta é realmente 
excelente”, informou. 

O Cartosoft ainda sofrerá algumas adaptações para 
atender outras normas do Espírito Santo que foram 
observadas pelo Recivil durante os dois dias de 
curso. Até o fi nal do mês a versão fi nal do sistema 
já estará pronta e disponível aos registradores civis 
do Estado no site do Sinoreg-ES. 

Para Paulo Barreto Soares, titular do Cartório do 
distrito de Itaperuna, município de Barra do São 
Francisco, o curso deveria ser estendido não 
só ao Espírito Santo como aos demais estados. 
“É uma iniciativa que só vem nos benefi ciar e, 
principalmente, benefi ciar a sociedade. O sistema 
tem tudo que é exigido pela Corregedoria e demais 
legislações pertinentes”, disse. 

Nos próximas dois fi nais de semana, o Sinoreg-ES 
promoverá outros cursos do Cartosoft para mais 
80 registradores civis de baixa renda. Desta vez, 
os instrutores serão do próprio Sinoreg-ES, que 
prestará todo o auxílio necessário aos registradores 
civis do Estado para o uso do Cartosoft. 

Em 2009, o Recivil iniciou as primeiras concessões 
de uso do Cartosoft para outros estados. Os 
primeiros a solicitarem o sistema foram os estados 
do Rio Grande do Norte e do Ceará. Alagoas e 
Rondônia também possuem serventias de registro 
civil utilizando o Cartosoft.

Fonte: Recivil

Quarenta registradores civis do estado participaram do cur-
so sobre o Cartosoft oferecido pelo Recivil

Presidentes do Recivil e do Sinoreg-ES assinaram o con-
vênio que cedeu o direito de uso do Cartosoft ao Espírito 
Santo
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de registro civil e notas, sem custos. Daniele 
Rizzo, titular do Cartório de Muqui que 
participou da segunda semana do treinamento 
aprovou o Programa, pois além de ser  um 
programa completo, usado em mais de 80% 
dos serviços de registro civil de minas, é muito 
fácil e prático.

Os registradores civis e notários 
interessados devem fazer contato com o 
SINOREG-ES através do telefone (27) 3314-
5111, falar com Elaine ou Douglas.

Com o fi m de atender a irreversível 
demanda do SELO DIGITAL e sendo 
impossível aos programadores 
deste Estado, atender no prazo 

determinado a implantação do sistema,  o 
Sinoreg-ES socorreu-se ao Presidente do  
Sindicado de Minas Gerais –Paulo Risso, 
que desenvolveu o software Cartosoft, hoje 
adaptando para ser usado no Espírito Santo. 

Nos dias  dias 17 e 18 de setembro, 40 
registradores civis receberam treinamento 
dado pelos professores e programadores 
do Recivil de Minas.  Nas duas semanas 
seguintes, nos dias 24 e 25 de setembro e 
nos dias 01 e 02 de outubro, O o treinamento  
foi dado para  XXXXX, registradores civis e 
notários, pelos funcionários do SINOREG-ES, 
Douglas Sartório e Elaine Viana. 

Inicialmente, o sistema de Minas está 
sendo disponibilizados para os pequenos 
cartórios, considerando a urgência. No 
entanto,após atender aos distritos, o sistema 
será disponibilizado para qualquer cartório 

CURSO - Cartosoft

Douglas explicou aos registradores civis como utilizar o 
Cartosoft

Selo Digital   e informatização através 
do Cartosoft de Minas Gerais 

Douglas e Elaine ministraram o treinamento para mais de 
70 cartórios que também receberam o sistema.

Os treinamentos ocorreram nos dias 24 e 25 de setembro e nos dias 01 e 02 de outubro onde 
os cartorários também receberam o programa para ser instalado em sua serventia.

Além de ser um programa 
completo, usado em mais de 
80% dos serviços de registro 
civil de minas, é muito fácil e 
prático.

“

”
Daniele Rizzo - titular do Cartório de Muqui

Fonte: Sinoreg-ES
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Corregedoria-Geral da Justiça

Processo n. 1008910 
Assunto: Consulta

DECISÃO

Trata-se de expediente encaminhado pelo Sr. Dihlo Fernandes Teixeira Tabelião e Escrivão do 
Cartório do Terceiro Ofício de Notas de Vila Velha/ES, suscitando consulta diante da situação fática adiante 
narrada.

Afi rma o consulente que irá lavrar instrumento público de alienação de unidades autônomas, em 
número de 10 (dez), tendo cada uma delas a respectiva matricula no Cartório de Registro de Imóveis da 
Primeira Zona de Vila Velha/ES.

Tal alienação, ao que se constata, envolve duas pessoas jurídicas, contudo, se sujeita ao 
pagamento dos Impostos de Transmissão Inter Vivos por guias individuais e das custas do registro para cada 
unidade autônoma.

Questiona, destarte, como poderá efetuar a cobrança das custas devidas pela lavratura do ato na 
conformidade do que determina esta Corregedoria.

Encaminhados os autos à douta Auditoria Interna deste órgão censor, o Ilmo. Auditor Interno, 
Hermann Andrade Cruz, informa o que se segue:

“[...] Na consulta formulada pelo Sr. Dihlo Fernandes Teixeira, o mesmo afi rma que se trata de 
unidades autônomas, sendo assim, no entendimento desta Auditoria, smj, o valor dos emolumentos para cada 
unidade deve ter como base [de] cálculo os valores previstos na Tabela 07, Item IVB, Escritura com Valor 
Declarado do Regimento de Custas e Emolumentos do Estado”.

A atenta leitura da Tabela 07, item IV, “b”, da Lei Estadual na 4.847/93, cujos valores se encontram 
atualizados pela Lei Estadual nº 6.670/01, bem reporta a situação narrada pelo consulente, qual seja, a 
necessidade de subsumir os atos dos tabeliães quando da lavratura de escritura com valor declarado na 
tabela retro citada.

In casu, tendo em vista que se busca a lavratura de instrumento público de alienação de 10(dez) 
unidades autônomas, cada uma com sua respectiva matricula no Cartório de Registro de Imóveis de Vila Velha/
ES, há que incidir, portanto sobre cada contrato de compra e venda a cobrança dos respectivos emolumentos.

Isto porque, como cediço, cada contrato em si mesmo origina fato gerador próprio ITBI (art. 156, 
inciso II, da CF/88 c/c art. 38 do CTN), num total de dez relações jurído-tributárias no caso em espécie. Por 
conseguinte, as custas de registro devem incidir sobre cada relação específi ca, ainda que haja a lavratura de 
uma única escritura para todos os imóveis.

Diante do exposto, a cobrança das custas devidas pela lavratura de instrumento público de 
alienação de unidades autônomas deverá ser realizada individualmente sobre cada unidade, utilizando como 
base a Tabela 07, item IV, “b”, da Lei Estadual nº 4.847/93, cujos valores se encontram atualizados pela Lei 
Estadual nº 6.670/01.

Comunique-se ao consulente o inteiro teor desta consulta.

Após, arquivem-se.

Vitória. 28 de maio de 2010.

DES. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA
Corregedor-Geral da Justiça

DECISÃO

Revista - Outubro 2011.indd   14 07/10/2011   18:43:36



15

PARECER JURÍDICO 

01.Com o advento da Constituição Federal de 1988 a 
execução dos serviços notariais e de registros passou a 
ser delegada pelo Poder Público consoante o disposto 
no seu art. 236:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro 
são exercidos em caráter privado, por 
delegação do Poder Público.

§ 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará 
a responsabilidade civil e criminal dos 
notários, dos oficiais de registro e de seus 
prepostos, e definirá a fiscalização de seus 
atos pelo Poder Judiciário.

§ 2º - Lei federal estabelecerá normas gerais 
para fixação de emolumentos relativos aos 
atos praticados pelos serviços notariais e 
de registro.

§ 3º - O ingresso na atividade notarial e 
de registro depende de concurso público 
de provas e títulos, não se permitindo 
que qualquer serventia fique vaga, sem 
abertura de concurso de provimento ou de 
remoção, por mais de seis meses.

02.Desta forma, o serviço notarial e de registro passou 
a ser delegado pelo Poder Público, mediante concurso 
público, e exercido em caráter privado por pessoa 
natural.

03.Em 21 de novembro de 1994 foi publicada a Lei 
Federal nº 8.935, que regulamentou o art. 236 da CF, 
dispondo sobre a atividade notarial e registral no Brasil 
(Lei dos Cartórios). Em seu art. 21, ela dispõe sobre 
a responsabilidade pessoal do titular da serventia 
relativamente à administração dos serviços, bem 
como, no artigo seguinte, sobre a responsabilidade 
civil e penal em razão dos danos causados a terceiros 
na prática de seus atos, verbis:                     

Da ilegitimidade ad causam dos cartórios 
extrajudiciais nas relações processuais

Art. 21. O gerenciamento administrativo 
e financeiro dos serviços notariais e de 
registro é da responsabilidade exclusiva do 
respectivo particular, inclusive no que diz 
respeito às despesas de custeio, investimento 
e pessoal, cabendo-lhe estabelecer as 
normas, condições e obrigações relativas à 
atribuição de funções e de remuneração de 
seus prepostos de modo a obter a melhor 
qualidade na prestação dos serviços.

Art. 22. Os notários e oficiais de registro 
responderão pelos danos que eles e seus 
prepostos causem a terceiros, na prática de 
atos próprios da serventia, assegurado aos 
primeiros direito de regresso no caso de 
dolo ou culpa dos prepostos.

04.Para que contratem escreventes e auxiliares, os 
notários, tabeliães e registradores precisam inscrever-
se no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas o 
que não significa, todavia, que os cartórios de 
registro e tabelionatos terão personalidade jurídica. 
Como larga jurisprudência entende, permanece a 
responsabilidade pessoal do titular da serventia. A 
própria Secretaria da Receita Federal, como se observa 
na Solução de Consulta 194, de 24 de maio de 2004, 
já se manifestou acerca dessa equiparação a empresas:

TABELIÃES (sic), NOTÓRIOS (sic) E 
OFICIAIS PÚBLICOS – DISPENSA DE 
RETENÇÃO. Não estão obrigadas a efetuar 
a retenção a que se refere o art. 30 da Lei 
n.° 10.833, de 29.12.2003 os serventuários 
da justiça, como tabeliões (sic), notários 
e oficiais públicos, que embora tenham 
inscrição no CNPJ, não são equiparados a 
empresas individuais, para os efeitos do 
imposto de renda.
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PARECER JURÍDICO

05.Também pelo imposto de renda os notários, 
tabeliães e oficiais de registro recebem tratamento de 
pessoa física, sendo tributados como profissionais 
liberais ou autônomos. Os emolumentos cobrados 
pelos serviços equivalem à remuneração de pessoas 
físicas para efeitos do IR, conforme dispõe a Lei 
7.713/88, ad litteram:

Art. 11. Os titulares dos serviços notariais 
e de registro a que se refere o art. 236 da 
Constituição da República, desde que 
mantenham escrituração das receitas e das 
despesas poderão deduzir dos emolumentos 
recebidos, para efeito da incidência do 
imposto:

I – a remuneração paga a terceiros, desde 
que com vínculo empregatício, inclusive 
encargos trabalhistas e previdenciários;

II – os emolumentos pagos a terceiros;

III – as despesas de custeio, necessárias à 
manutenção dos serviços notariais e de 
registro.

06.Corroborando o que foi elucidado acima, 
importante ressaltar que mesmo antes do advento da 
Constituição da República e da Lei 8.935/94, a Lei de 
Registros Públicos (Lei Federal nº 6.015/73), em seu 
art. 28, já havia disciplinado que a responsabilidade 
dos oficiais é pessoal:

Art. 28 - Além dos casos expressamente 
consignados, os oficiais são civilmente 
responsáveis por todos os prejuízos que, 
pessoalmente, ou pelos prepostos ou 
substitutos que indicarem, causarem, por 
culpa ou dolo, aos interessados no registro. 

07.Diante de tudo que foi exposto, verifica-se que 
os notários e registradores, profissionais do direito, 
devidamente habilitados em concurso público de provas 
e títulos, desenvolvem função pública por delegação 
do Estado, assumindo, direta e pessoalmente, todos os 
ônus decorrentes dos seus atos praticados no exercício 

desta função.

08.Como exemplo da responsabilidade dos oficiais 
pode-se citar a aquisição ou locação do imóvel onde 
será prestado o serviço, sua montagem com móveis e 
equipamentos necessários para a execução da referida 
prestação, guarda e conservação dos livros públicos, 
contratação de pessoal sob o regime celetista, etc., 
enfim, responsabilização pessoal por todos os atos 
praticados.

09.Com efeito, o serviço notarial ou registral não 
constitui pessoa jurídica, não é dotado de personalidade 
jurídica, sendo evidente que nos termos do direito 
vigente quem responde pela serventia é o seu titular, 
pessoa física a quem o Estado delega o exercício da 
atividade. Neste contexto, é cediço que o cartório 
constitui uma simples serventia, onde permanecem 
guardados os livros e os registros dos atos praticados 
por seus respectivos oficiais.

10.Assim sendo, reitera-se que os notários e os 
registradores são pessoalmente responsáveis, 
administrativa e civilmente pelas irregulares 
praticadas, por culpa ou dolo, seja pessoalmente, seja 
por ato de seus prepostos. Logo, fica clarividente que 
o Cartório não possui legitimidade para figurar no 
pólo passivo ou ativo de qualquer demanda. Nesse 
sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo 
já decidiu:

O cartório e a função titulada não são 
pessoas físicas ou jurídicas; não são entes 
jurídicos no ordenamento brasileiro, não 
podendo e nem devendo figurar no pólo 
ativo ou passivo processual. Em realidade 
não têm personalidade própria e nem são 
entes patrimoniais, capazes de contrair 
direitos e obrigações. Entes jurídicos 
são somente aqueles previstos em lei, e 
o art. 16 e 18 do Código Civil assim não 
os classifica. Em suma, é mera evocação 
designativa de um serviço público 
prestado por particulares, profissionais do 
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direito, e, como tal, insuscetível de figurar 
ad causam ou ad processum, em qualquer 
relação de direito, ativa ou passivamente. 
(Ap. 0078975500 – Palmital – 7ª Câm. Cív., 
Ac. 3954, DOJSP 25.08.1995).

11.O entendimento predominante da doutrina e da 
jurisprudência firma a posição de que os cartórios 
extrajudiciais, entes despersonalizados, desprovidos 
de patrimônio próprio, não possuem personalidade 
jurídica e não se caracterizam como empresa ou 
entidade.

12.A doutrina especializada de Paulo Roberto de 
Carvalho Rêgo1, na obra intitulada “Registros 
Públicos e Notas – Natureza Jurídica do Vínculo 
Laboral de Prepostos e Responsabilidade de Notários 
e Registradores”, apresenta o mesmo entendimento a 
respeito da matéria:

“Como se vê dos venerandos acórdãos 
paulistas e cariocas, demonstrativos da 
pacífica jurisprudência, “cartórios” e 
a função exercida por seus “titulares” 
não são entes jurídicos, não detêm 
personalidade jurídica e, sem 
personificação, não há capacidade de ser 
parte, não podendo figurar passivamente 
numa relação de direito material ou 
processual, inexistindo, em conseqüência, 
legitimidade processual passiva ao 
“Titular do Ofício”, mas sim, e apenas, 
à pessoa física do então Oficial à época 
em que teria sido causado o dano. Em 
conclusão: 1) nem o “cartório” e nem a 
função de “titular de ofício extrajudicial” 
detêm capacidade de ser parte em juízo; 
2) carecem de legitimidade passiva 
ad processum, para nele figurar; e 3) 

1  CARVALHO RÊGO, Paulo Roberto 
de. Registros Públicos e Notas – Natureza 
Jurídica do Vínculo Laboral de Prepostos e 
Responsabilidade de Notários e Registradores. 
Editora Safe, 2004.

é facultado ao interessado postular a 
declaração da ilegitimidade passiva, 
sem que, por isso, assuma a qualidade 
de parte ou “co-réu”. Assim sendo, 
somente podem ser dirigidas as eventuais 
demandas em face da pessoa física do 
Oficial e, mesmo assim, somente em face 
daquele que estava em exercício à época 
dos fatos.”

13.Não é diferente o posicionamento de Regnoberto 
Marques de Melo Jr.2, na sua obra intitulada - “Da 
Natureza Jurídica dos Emolumentos Notariais e 
Registrais” – onde ele ressalta que:

Vale ponderar de logo que os serviços 
notariais e registrais (cartórios) não 
possuem personalidade jurídica. São 
meras divisões administrativas nas quais 
os notários e registradores exercem o seu 
mister, através de delegação estatal. (..) 
É manifesto que não há “atos praticados 
pelos serviços notariais e de registro.” 
Os serviços notariais e de registro não 
praticam atos. Quem os pratica, prescinde 
referir, são os notários e registradores e 
seus prepostos, contratados pelo regime 
celetista.

14.Em recente julgado, o Min. Castro Filho, do 
Superior Tribunal de Justiça, pronunciou-se sobre a 
matéria nos seguintes termos:

“Inquestionável que a responsabilidade é 
pessoal do titular da serventia. Esta não 
possui personalidade jurídica. Assim, 
o titular (pessoa física) responde pelos 
danos causados a terceiro por ato seu 
ou de seus prepostos. Desta maneira, 
não pode o sucessor responder por atos 

2  MELO JR., Regnoberto Marques 
de. Da Natureza Jurídica dos Emolumentos 
Notariais e Registrais. Rio de Janeiro: Editora 
Freitas Bastos.  
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ilícitos praticados pelo sucedido” (STJ - 
Recurso Especial n.º 443467/PR, Terceira 
Turma, Rel. Min. Castro Filho, julgado em 
05/05/2005).

15.Pelos atos praticados no serviço notarial ou de 
registro, responde pessoalmente o titular da serventia 
extrajudicial, não se afigurando tecnicamente 
correto que o cartório integre o pólo passivo ou 
ativo de qualquer demanda, uma vez que não detém 
personalidade jurídica própria.

16.Para reforçar, ainda mais, a tese de que o cartório 
não possui personalidade jurídica, basta lembrar que 
esta só se adquire com o registro dos atos constitutivos 
na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, o que não ocorre com os cartórios.

17.Verificada a ausência de personalidade jurídica 
própria da serventia extrajudicial, ela não pode 
responder por atos praticados pelo titular à época dos 
fatos.

 18.Neste sentido, cita-se, novamente, outro 
posicionamento, mais recente, do Superior Tribunal de 
Justiça, cuja relatoria coube à Ministra Maria Isabel 
Gallotti: 

“O tabelionato não detém personalidade 
jurídica, respondendo pelos danos 
decorrentes dos serviços notariais o 
titular do cartório na época dos fatos. 
Responsabilidade que não se transfere ao 
tabelião posterior” 

(AgRg no REsp 624975/ SC AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL 2003/0221204-8. Julgamento 
em 21/10/2010).

19.Abaixo seguem diversos  julgados dos Tribunais 
pátrios que corroboram a tese da ilegitimidade passiva 
ad causam dos cartórios extrajudiciais, além da 
responsabilidade do titular da serventia à época dos 
danos:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 
CARTÓRIO - CAPACIDADE PROCESSUAL 
- ILEGITIMIDADE - CONTA CONJUNTA 
- EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS 
- INSCRIÇÃO DE CO-TITULAR EM 
CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, 
SEM QUE TENHA ASSINADO O CHEQUE - 
INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA 
- DANO MORAL. 

O Cartório de Protestos não detém 
personalidade jurídica, e o responsável por 
eventual dano causado ao particular é o 
tabelião titular da serventia. 

(omissis)”. 

(TAMG - 4ª Câmara Cível, Apel 0341040-
6, Rel. Juíza Maria Elza, unânime, j. 
13/03/2002). 

RECURSO ESPECIAL - CARTÓRIO 
EXTRAJUDICIAL - TABELIONATO - 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22 DA LEI 
N. 8.935/94 - LEI DOS CARTÓRIOS 
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
TABELIONATO - LEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM - AUSÊNCIA - 
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. O art. 22 da Lei n. 8.935/94 não prevê que 
os tabelionatos, comumente denominados 
“Cartórios”, responderão por eventuais 
danos que os titulares e seus prepostos 
causarem a terceiros.

2. O cartório extrajudicial não detém 
personalidade jurídica e, portanto, deverá 
ser representado em juízo pelo respectivo 
titular.

3. A possibilidade do próprio tabelionato 
ser demandado em juízo, implica admitir 
que, em caso de sucessão, o titular 
sucessor deveria responder pelos danos 
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que o titular sucedido ou seus prepostos 
causarem a terceiros, nos termos do art. 
22 do Lei dos Cartórios, o que contrasta 
com o entendimento de que apenas 
o titular do cartório à época do dano 
responde pela falha no serviço notarial.

4. Recurso especial improvido.

(Processo REsp 911151 / DF
RECURSO ESPECIAL 2006/0275747-0)

“OS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS 
NÃO DETÉM PERSONALIDADE 
JURÍDICA PRÓPRIA, RAZÃO POR 
QUE NÃO PODEM INTEGRAR O 
PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, O 
QUE INCUMBE AO SEU TITULAR. 
DECISÃO UNÂNIME. (TJDF - 2ª Turma 
Cível, Proc. 20000020003373 AGI DF, 
Acórdão 126901, Juíza Rel. Adelith de 
Carvalho Lopes).

ADMINISTRATIVO - 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
- CARTÓRIO - NOTÁRIO - 
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM  
- ART. 535 DO CPC - NÃO-VIOLAÇÃO.
 1. Não existe a alegada violação do art. 
535 do CPC quando o acórdão recorrido, 
de modo fundamentado, aplica o direito 
à espécie nos limites do efeito devolutivo 
do recurso de apelação. O Tribunal 
não está obrigado a responder a todos 
os questionamentos pormenorizados 
das partes, quando desinfl uentes 
para a resolução da controvérsia.
 2. A questão federal consiste em saber 
se a responsabilidade civil por ato ilícito 
praticado por ofi cial de Registro de 
Títulos, Documentos e Pessoa Jurídica 
da Capital do Estado de São Paulo é 
pessoal; não podendo o seu sucessor, ou 
seja, o atual ofi cial da serventia, que não 

praticou o ato ilícito, responder pelo dano 
alegadamente causado por seu antecessor.  
3. A ação não foi ajuizada contra o Estado 
ou contra a própria serventia, que detém 
capacidade judiciária, mas em face da pessoa 
natural que sucedeu o antigo ofi cial, que 
praticou o ato reputado como ilícito e danoso.
4. A responsabilidade civil por dano 
causado por ato de ofi cial do Registro 
é pessoal, não podendo o seu sucessor, 
atual titular da serventia, responder 
pelo ato ilícito praticado pelo sucedido 
– antigo titular. Entender diferente seria 
dar margem à teoria do risco integral, 
o que não pode ser entendido de forma 
alguma a teor dos artigos 236 da CF, 28 
da Lei n. 6.015⁄73 e 22 da Lei n. 8.935⁄94.
Recurso especial parcialmente provido, 
a fi m de reconhecer a ilegitimidade do 
recorrente para fi gurar no pólo passivo da 
demanda e extinguir o feito, sem resolução 
do mérito, invertendo-se, por conseqüência, 
os ônus sucumbenciais.

(RECURSO ESPECIAL Nº 852.770 - SP 
(2006⁄0092144-5))

20.Diante do exposto, verifi ca-se que Cartório 
Extrajudicial não é parte legítima para fi gurar no pólo 
passivo ou ativo de qualquer demanda judicial, razão 
pela qual o processo maculado por esse vício, que 
causa nulidade absoluta, tendo em vista que se trata de 
uma questão de ordem pública, deve ser extinto sem o 
julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, 
do Código de Processo Civil.

Rodrigo Grobério Borba

Advogado - OAB/ES 11.017

rodrigo@agvadvocacia.adv.br
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