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EDITORIAL

Parceria entre Sinoreg-ES e
Detran/ES trará credibilidade
ao Cartório de Notas

A

Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo publicou, recentemente, o Provimento nº 20/2017, que institui o novo Código de Normas previsto para vigorar em
2018.

O novo texto trouxe algumas mudanças significativas ao exercício dos serviços notariais e de
registro, dentre os quais podemos destacar o artigo 1.435, permitindo que a pedido do interessado, por meio de convênio entre o Sindicato dos Notários e Registradores (Sinoreg-ES) e o órgão
de trânsito competente, de acordo com a Resolução nº 398, de 13 de dezembro de 2011, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o tabelião de notas poderá efetuar eletronicamente a comunicação da alienação de veículos, na forma e para os fins previstos no art. 134, caput e parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro.
Com este notório avanço, assim que concretizado o convênio entre as entidades, no momento
do reconhecimento de firma, haverá a faculdade do próprio Cartório de Notas já efetivar a comunicação da venda do veículo ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), diretamente
na base de dados do Sistema Renavam, de acordo com o artigo 134, da Lei 9.503 – do Código
de Trânsito Brasileiro, portaria 288/2009 do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e
Resolução 398/2011 do Contran, anexo (doc. 01), o que dá mais agilidade, segurança e eficiência
à alienação do veículo.
Desta forma, todas as transações serão realizadas de forma imediata, transparente e segura,
impedindo que quaisquer responsabilidades solidárias recaiam sobre o antigo proprietário, o que
isentará imediatamente os usuários de possíveis cobranças indevidas de multas e de IPVA.
Para tanto, feita a comunicação, o tabelião de notas deverá entregar ao interessado uma Certidão na qual constará: a) identificação do comprador com nome ou razão social, RG, CPF ou
CNPJ, endereço completo e data; e b) identificação do veículo por meio da placa e CPF ou CNPJ
do antigo proprietário.
Ainda visando à eficácia e eficiência do serviço prestado pela serventia extrajudicial, em contrapartida, o tabelião perceberá emolumentos relativos aos atos de transmissão de dados e expedição
de certidão.
Márcio Valory Silveira,
Presidente

“Todas as transações serão
realizadas de forma imediata,
transparente, e segura,
impedindo que quaisquer
responsabilidades solidárias
recaiam sobre o antigo
proprietário”

Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES
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Comissão Especial da Câmara dos
Deputados rejeita Projeto de Lei de
Teto Remuneratório para cartórios
O Projeto de Lei nº 1983/2015 previa a criação de
um teto remuneratório para notários e registradores

Representantes das associações de registradores e notários estiveram presentes na reunião da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que
rejeitou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 1983/2015

B

rasília (DF) - Em reunião realizada no
dia 19 de dezembro, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados rejeitou,
por unanimidade, o Projeto de Lei nº
1983/2015. O texto, de autoria do deputado
Hildo Rocha (PMDB-MA), previa a criação
de um teto remuneratório para notários e registradores.
Sob a presidência do deputado Benjamin Maranhão (SD/PB), a Comissão Especial acatou o
texto do relator do projeto, deputado Rodrigo
de Castro (PSDB/MG) que, ao ser designado na
semana passada como novo relator – em substituição ao deputado Arthur Lira (PP-AL) – apresentou parecer rejeitando a proposta.
4
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“Em data recente, a CCJC deliberou pela
inadmissibilidade da PEC 411/2014, que pretendia estender a aplicação do limite remuneratório previsto no inciso XI do artigo 37
da Constituição Federal às empresas públicas
e de economia mista, aos concessionários e
permissionários de serviços públicos e aos delegatários de serviços notariais e de registro”,
escreveu o relator. “Por sua vez, são inúmeros
os acórdãos já proferidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a atividade notarial e de registro é essencialmente
distinta da exercida pelos poderes de Estado,
não podendo o regime jurídico do titular da
serventia extrajudicial ser confundido com o

do servidor”, continuou o parlamentar. “Ante
o quadro, meu voto é pela inconstitucionalidade, injuridicidade e boa técnica legislativa
do PL n° 1.983, de 2015. Quanto ao mérito,
manifesto-me pela rejeição. Resta prejudicado
o exame da adequação financeira e orçamentária da proposição”, concluiu o deputado Rodrigo de Castro em seu parecer.
“Com a rejeição desse projeto, a classe volta a ter mais tranquilidade para continuar sua
missão no exercício constitucional das suas
atividades em caráter privado por delegação
do Poder Público”, disse o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil
(Anoreg/BR), Cláudio Marçal Freire, que esta-

va em Brasília (DF) acompanhando a votação
da matéria. “Era inadmissível que uma atividade exercida em caráter privado tivesse que estar
sujeita a teto remuneratório, o que prejudicaria
toda a sociedade”, completou o presidente.
Para Marçal “o constituinte foi sábio, pois
estabeleceu que a atividade tem que ser exercida em caráter privado exatamente para
beneficio da comunidade, com os notários e
registradores, regulamentados por lei e fiscalizados pelo Poder Judiciário possam ser remunerados de acordo com a quantidade de trabalho que realizam. A derrota desse projeto,
reestabeleceu a ordem constitucional para os
notários e registradores brasileiros”, finalizou
o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR).
Autor do PL, o deputado Hildo Rocha ainda
tentou postergar a decisão, solicitando vários
expedientes como prorrogação da discussão,
votação nominal, adiamento da discussão,
adiamento do prazo, mas todos os requerimentos foram rejeitados pelo Plenário.

Para Cláudio Marçal, presidente da Anoreg-BR, com a rejeição a classe volta a ter mais
tranquilidade para continuar sua missão

Sobre o projeto
De autoria do deputado Hildo Rocha (PMDB/
MA), o Projeto de Lei nº 1983 de 2015 buscava
alterar o art. 28 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que “regulamenta o art. 236
da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro (Lei dos cartórios)”,
estabelecendo que notários e oficiais de registro fossem remunerados por subsídio, em até
ao valor idêntico recebido pelos ministros do
Supremo Tribunal Federal. Além disso, o texto
previa que a soma dos emolumentos arrecadados pelas serventias que superasse as respectivas despesas com pessoal e com custeio em
geral fosse destinada à saúde pública.

A Comissão Especial acatou o texto do relator do projeto, Deputado Federal Rodrigo de Castro
(PSDB/MG), que apresentou parecer rejeitando a proposta
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Dos emolumentos e da assistência judiciária
gratuita - sob pálio do novo Código de
Processo Civil
Por Bruno Bittencourt Bittencourt e Jeferson Miranda

Dos fatos e
considerações gerais
Os emolumentos correspondem à única receita que sustenta a atividade notarial e registral e
são pagos pelos usuários que dos cartórios se
utilizam. Por seu caráter público e essencial, o
serviço não pode ser enquadrado como atividade mercantil, motivo pelo qual o preço a ser
pago pela sociedade é determinado pela legislação, daí sua natureza jurídica tributária de taxa.
Tal entendimento fora deflagrado pelo STF
no julgamento da ADIN 1.530-BA, cujos desdobramentos práticos impedem a livre estipulação de valor pelo notário ou registrador,
o que é feito por lei, sua base de cálculo não
pode ser porcentagem sobre o negócio jurídico entabulado, já que as taxas não podem ter
a mesma base de cálculo dos impostos, razão
pela qual é fixado por faixa de valor (art. 2º,
III, “b”, da Lei 10.169/00), assim como não é

6
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permitido ao oficial aplicar descontos ou gratuidades não prevista em lei, bem como não o
é permitido diferir o pagamento (postergar o
momento do recolhimento).
Todas estas características têm seu nascedouro no artigo 236 da Constituição Federal
e seus parágrafos, cuja redação cria as delegações dos serviços notariais e de registro sob
o regime privado, o que foi posteriormente
regulamentado pela Lei Federal n° 8.935/94 –
Lei dos Notários e Registradores – a qual reza
em seu artigo 28:
Art. 28. Os notários e oficiais de registro
gozam de independência no exercício de suas
atribuições, têm direito à percepção dos
emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação
nas hipóteses previstas em lei.
Nesta esteira, a Constituição Federal em
seu art. 5º, LXXVI estabelece a gratuidade do

registro de nascimento e da certidão de óbito
aos reconhecidamente pobres. Em seguida,
visando extinguir o subregistro no país, a Lei
9.534/1997 criou a chamada “gratuidade universal”, estabelecendo que todo registro de
nascimento e óbito, bem como sua respectiva primeira certidão, serão sem cobrança de
emolumentos, independente da condição financeira do interessado.
Assim, com vistas a manter o regular funcionamento das serventias, bem como garantir o equilíbrio financeiro do sistema, a Lei
Federal nº 10.169, de 29/12/2000, regulou o
ressarcimento dos registros de nascimento e
óbito e forçou a aprovação da Lei Estadual nº
6.670, de 16 de maio de 2001, a qual, apesar
de permitir o ressarcimento dos atos gratuitos
praticados pelo registrador civil, não cria ou
estabelece critérios objetivos e fundamentados de pedidos de gratuidades para as solici-

tações amparadas pela assistência judiciária
gratuita, provenientes de processo judicial.
O direito à gratuidade, utilizado de maneira
indistinta e sem critérios, somados ao imobilismo do órgão fiscalizador da Justiça, que deveria
manter atentos olhos ao fato, geram fortes manifestações de descontentamento, indignação e
perplexidade nos notários e registradores que.
diante da matéria que envolve a distribuição
de cidadania, princípio sagrado de nossa atual
Carta Magna, convivem com a enxurrada de
gratuidade sem a devida contrapartida de receita, levando o sistema, principalmente o registrador civil, a agonizar novamente.
Pensar que o anexo de tabelionato é solução
para compensar a enxurrada de gratuidade
advindas do Registro Civil é demonstração de
total desconhecimento da realidade dos cartórios deste Estado, repetimos, onde a maioria
absoluta agoniza, conforme provam as desistências de 110 (cento e dez) ou mais delegatários do total de 167 (cento e sessenta e sete)
serventias oferecidas no concurso público de
2006, já que não auferem emolumentos suficientes para cobrir as despesas de manutenção
e funcionamento do serviço público delegado,
capilarizado por todos os cantos deste estado e
essencial ao exercício da cidadania.
Notadamente, o registrador civil não suporta
o ônus de uma gratuidade universal e sem critérios objetivos a serem avaliados ou critérios subjetivos mínimos de filtragem das requisições.
É preciso afirmar, neste ponto, que não devemos ser contra a gratuidade universal do registro civil das pessoas naturais, notadamente,
nascimento e óbito, mas sim contra o ônus que
o poder estatal impõe ao chamado “primo pobre” da categoria, tendo em vista que não existe
na democracia e no sistema econômico capitalista “BÔNUS SEM ÔNUS”, sendo portanto,
sucessivos os prejuízos, pela “obrigação” de se
prestar uma avalancha de serviços sob o pálio
da assistência judiciária para quase todas as pessoas, como comunicações para órgãos federais,
estaduais, municipais, registros de sentenças,
averbações de divórcios, registros de interdição, ausência, segundas vias de toda e qualquer
espécie requeridas pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Repartições Públicas, etc.
Dos Fundamentos Jurídicos
Na Serventia extrajudicial, não oficializada,
NÃO EXISTEM CUSTAS e sim EMOLUMENTOS.
De acordo com a Lei Estadual nº 4.847/93,
CUSTAS PROCESSUAIS são as despesas
com a realização dos atos judiciais praticados
em razão do ofício (capítulo II – Art. 7º).
Noutro giro, são considerados EMOLUMENTOS “as despesas com atos extrajudiciais

praticados em razão do ofício”.(capítulo III, art.
9º), sendo a redação do artigo 26 a seguinte:
“O pagamento decorrente de atos praticados
por serventuários da Justiça da serventia não
oficializada ser-lhe-á feito diretamente pelo
usuário” (seção II – DOS EMOLUMENTOS).
CUSTAS referem-se a atos praticados pelas serventias judiciais, e EMOLUMENTOS,
referem-se a atos praticados pelas serventias
extrajudiciais.
Na maioria absoluta das sentenças judiciais
proferidas em processos, em todas as comarcas deste Estado, encaminhadas aos serviços
notariais e de registro, privatizados por força
do art.236 da Constituição Federal constam as
expressões: “isento de custas”, “amparado pela
assistência judiciária” e “justiça gratuita”.
Consequências disto é o impedimento gerado ao serviço extrajudicial de receber os emolumentos a que têm direito e, cotidianamente, se
vê compelido a praticar atos para cumprimento
de decisão judicial, cuja gratuidade não abarca
os emolumentos, mas sim as custas judiciais.
Contudo, o excesso do benefício cria um
outro problema: como sustentar o sistema,
dar a ele sua devida continuidade, quando os
benefícios da gratuidade são exageradamente
estipulados ou requeridos?
Para que isso não aconteça e que não haja
completo colapso do sistema registral, Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido
da necessidade de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro das delegações. Em
julgamento da Adin 1800-DF (Plenário, j.
06.04.1998, rel. Min. Nelson Jobim), o Ministro Marco Aurélio Mello, com maestria, proferiu seu voto:
“Ora, podemos interpretar esse preceito
pinçado e potencializando o vocábulo “delegação”, olvidando normas contidas na própria
Constituição? Olvidando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que são
ínsitos à Constituição Federal, à Lei Maior do
País? Penso que não (...). A referência à delegação não me sensibiliza, porque o serviço
deve ser exercido e sabemos que existem despesas; sabemos que, no caso, os Cartórios devem contratar empregados, devem funcionar
em um certo local, e, portanto, têm despesas
a serem executadas. Indispensável é que haja
uma fonte de receita. O Estado, pela simples
circunstância de lançar mão da delegação, não
pode, sob pena de desrespeitar-se o texto da
própria Carta da República, chegar ao ponto
de inviabilizar o serviço que esta delegação
visa a alcançar ”
Destarte, como se vê, é de caráter permanente a lesão sofrida. E a lesão dos direitos dá-se a
cada vez que o requerente é obrigado a averbar,
registrar ou fornecer certidões, enfim, a prati-

“O que não se pode permitir
é que a enxurrada de
atos gratuitos impostos à
iniciativa privada, mesmo
que delegatária de serviço
público, seja feita de maneira
desorganizada”

car atos de seu ofício sem a paga dos emolumentos que lhes são devidos, além do prejuízo
que o próprio estado delegante sofre quando
não há recolhimento de todas as taxas que
compõem o valor dos serviços, como FUNEPJ,
FARPEN, FUNEMP, FUNCAD E FADESPES, prejudicando de sobremaneira a receita
de órgãos de vital importância para o funcionamento do estado democrático de direito
como Tribunal de Justiça, Ministério Públicos,
Defensoria Pública e Procuradoria do Estado.
Da derrogação da Lei Federal
nº 1060/1950 e a nova sistemática
trazida pelo artigo 98 do
novo Código de Processo Civil
Com a chegada do novo Código de Processo Civil houve a derrogação da Lei Federal nº
1.060/1950, a qual tratava da assistência judiciária gratuita. A revogação parcial abrangeu
os artigos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17, desfigurando-a por completo de sua redação original
e, frisa-se, não mais possui qualquer disposição a respeito de gratuidade de emolumentos.
Porém a matéria não restou omissa na legislação e veio com louvável regulamentação
no artigo 98 do novo Código de Processo Civil que, inclusive, expressamente dispõe que a
fixação da gratuidade não atinge todos os atos
processuais tampouco os atos decorrentes, aí
incluídos os emolumentos. Vejamos:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§1º A gratuidade da justiça compreende:
(...)
IX - os emolumentos devidos a notários ou
registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial
ou à continuidade de processo judicial no qual
o benefício tenha sido concedido.
(...)
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado
da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão
de gratuidade, extinguindo-se, passado esse
prazo, tais obrigações do beneficiário.
§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o
dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
§5º A gratuidade poderá ser concedida em
relação a algum ou a todos os atos processuais,
ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de
adiantar no curso do procedimento.
§6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no
curso do procedimento.
§7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a
5º, ao custeio dos emolumentos previstos no §
1o, inciso IX, do presente artigo, observada a
tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.
§8º Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento
atual dos pressupostos para a concessão de
gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente
para decidir questões notariais ou registrais,
a revogação total ou parcial do benefício ou
a sua substituição pelo parcelamento de que
trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias,
manifestar-se sobre esse requerimento.
Em primeiro lugar, propomos a análise do
§5º do dispositivo, o qual diz respeito à extensão ou o alcance da gratuidade dentro da sistemática processual e extraprocessual. A simples
interpretação literal do dispositivo nos mostra
a clara vontade do legislador na delimitação
dos atos gratuitos ao informar que “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum
ou a todos os atos processuais, ou consistir na

“É preciso afirmar, neste ponto,
que não devemos ser contra a
gratuidade universal do registro
civil das pessoas naturais,
notadamente, nascimento e
óbito, mas sim contra o ônus
que o poder estatal impõe
ao chamado primo pobre da
categoria”
8
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redução percentual de despesas processuais”,
além de fazer incluir esta regra para fins de
gratuidade dos emolumentos, conforme §7º
do dispositivo em estudo.
A redação atual indica clara mudança de
postura do Estado em relação às gratuidades
deferidas em sede de processo judicial. Isto
porque a ultrapassadíssima Lei nº 1.060, de
05 de fevereiro de 1950, não fazia qualquer
distinção de custas judiciais, selos, indenizações de testemunhas, honorários, despesas
com exames DNA e, é lógico, os emolumentos. Ora, se para cada um dos atos necessários
ao regular desenvolvimento do processo judicial temos fontes distintas de recebimentos,
prestações distintas de serviços e naturezas
jurídicas também distintas, abraçar todo este
universo com imposição de desenvolvimento
gratuito de atividade profissional nos parece
uma grave falha do sistema jurídico e que,
para má sorte dos envolvidos, contaminou o
sistema jurídico por longos 66 anos.
Ademais, o fato do jurisdicionado não ter
condições financeiras de arcar com as custas
do processo judicial não significa, necessária
e automaticamente, que ele não terá recursos
para pagar uma segunda via de certidão de
nascimento, por exemplo, a averbação de seu
divórcio ou mesmo algum ato relativo a imóveis envolvidos na ação.
Em segundo lugar, a melhor técnica indica
que não se deve fazer interpretação extensiva
para fins de isenção tributária, aí considerada
a natureza jurídica dos emolumentos (taxa),
bem como os fundos que dele dependem.
Ora, se o Código determina que a extensão da
gratuidade deve ser medida pelo magistrado,
isto significa dizer que o deferimento da gratuidade das custas judiciais NÃO ALCANÇA
OS EMOLUMENTOS, salvo decisão expressa
neste sentido.
Este é o mesmo entendimento deflagrado
pelo juiz de Direito em São Paulo e doutor em
Direito pela USP Dr. Vitor Frederico Kümpel
em artigo jurídico de sua autoria, vejamos:
“É bom lembrar, nesse ponto, que os emolumentos notariais e registrais, conforme já
rapidamente mencionado, constituem tributo,
na modalidade taxa sui generis, na medida em
que remunera tanto o serviço, quanto o poder
de polícia. Nessa linha de raciocínio, a isenção
desse tributo depende de lei, na medida em
que é fonte de receita do Estado.
Logo, caberá ao juiz analisar, especificamente no que tange as custas notariais e registrais,
se é caso de concessão do benefício. Devendo,
por regra, o ônus de custeio do processo recair sobre a parte interessada, a concessão da
gratuidade deve se dar de modo excepcional,
avaliando-se concretamente a impossibilidade

do sujeito em arcar com os emolumentos cartorários. Nesse contexto, não se pode tratar todas as custas processuais de maneira uniforme,
sendo certo que muitas delas podem ser custeadas pela parte, sem que isso lhe traga prejuízos. Aqui é bom relembrar que gratuidade
está intimamente ligada à ideia de pobreza que,
no caso, não é material, mas sim processual, ou
seja, o recolhimento deve implicar em impossibilidade de manutenção dos custos básicos de
vida. Daí a necessidade de o do juiz do processo
(juiz natural) aferir caso a caso e ato a ato a efetiva necessidade da concessão.”
Embora a matéria seja controversa, especialmente pelos longos anos de prática hodierna de
extensão da gratuidade a todos os atos processuais e deles decorrente, ousamos a discordar
do atual procedimento por falta de amparo legal, já que antes do novo Código de Processo de
Civil a gratuidade das custas automaticamente
gerava gratuidade dos emolumentos, tudo balizado no revogado e sem efeito inciso II, do
artigo 3º, da Lei Federal nº 1.060/50.
Sob este pálio é seguro concluir que os notário e registradores que praticam atos gratuitos advindos de processo judicial sem decisão
expressa do magistrado a respeito da gratuidade dos emolumentos podem incorrer em falta
funcional, concedendo benefício sem amparo
legal, abrindo mão de receita de fundamental
importância para o estado e todos os beneficiários dos fundos ligados aos emolumentos.
Tal prática, a nosso ver, deve ser abolida, e a
mudança de postura deve ocorrer de imediato com disseminação do entendimento mais
moderno expressamente amparado na nova
sistemática, pós Lei nº 1.060/50.
Não se pode olvidar, no entanto, que os atos
gratuitos decorrentes de sentença judicial e
também para seu cumprimento é um direito
garantido a todos aqueles que buscam a justiça como forma de pacificação social e que não
devem, nem podem, serem privados de seus
direitos por impossibilidade de pagamento de
custas, honorário ou até mesmo emolumentos. Não se nega neste estudo tal direito, pelo
contrário: afirma-se aqui a universalidade do
atendimento aos necessitados, repita-se, aos
necessitados.
O que não se pode permitir é que a enxurrada de atos gratuitos impostos à iniciativa
privada, mesmo que delegatária de serviço
público, seja feita de maneira desorganizada,
fora dos ditames legais e sem a devida contrapartida, sob pena de minguar a fonte de
custeio das serventias extrajudiciais, provocar
o colapso de um sistema rentável ao estado e
gerador de milhares de empregos país afora e,
tão provável quanto possível, levar o sistema
registral e notarial à falência.

Cartórios divulgam os nomes mais
registrados no Brasil em 2017
Miguel aparece como o nome mais registrado, seguido por Arthur e Alice.
Nova metodologia do estudo compila variações de nomes simples e compostos.

M

iguel foi disparado o nome mais escolhido pelos pais dos recém-nascidos no Brasil no ano de 2017. O nome
de origem hebraica está no topo da lista
dos mais registrados no País, dando nome a
25.710 recém-nascidos em levantamento inédito junto a todos os 5.570 mil Cartórios de
16 Estados brasileiros. Na sequencia aparecem
Arthur, com 21.161 registros de nascimentos,
e Alice, o primeiro nome feminino da lista,
com 18.508 registros.
Um novo ranking, mais completo e detalhado, desenvolvido pela Associação Nacional dos
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil) com base nas informações prestadas por todos os Cartórios dos Estados do RS, SC, PR, SP,
ES, MG, MS, GO, DF, RO, AC, AP, RR, CE, PE
e AL à Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional) mapeou um estudo
completo sobre os nomes mais registrados no
Brasil em 2017. Os demais Estados ainda adequam o sistema de seus cartórios para a CRC.
A nova metodologia permitiu a segura
identificação de nomes simples e compostos e
a comparação efetiva para se chegar aos nomes
mais escolhidos dentre os 1.475.278 milhão
de nascimentos registrados nestes Estados do
País até o dia 10 de dezembro deste ano. Ao
todo, a população brasileira escolheu um total
de 47.404 nomes diferentes, alguns deles com
ampla variação de grafia, além dos tradicionais nomes diferentes escolhidos pelos pais.
Em 2017, além dos três primeiros colocados,
a lista nacional dos “10 Mais” conta com Davi
(15.372 registros), Heitor (13.718 registros),
Valentina (13.193 registros), Gabriel (12.636
registros), Helena (12.615 registros), Laura
(12.594 registros) e Bernardo (12.529 registros).
No ranking separado por sexo, os 10 nomes
masculinos mais escolhidos foram Miguel
(25.710), Arthur (21.161), Davi (15.372), Heitor
(13.718), Gabriel (12.636), Bernardo (12.529),
Lorenzo (11.098), João Miguel (10.343), Enzo
Gabriel (10.195) e Pedro Henrique (9.237).
Já entre as mulheres, o ranking dos 10 nomes mais registrados foram Alice (18.508),
Valentina (13.193), Helena (12.615), Laura
(12.594), Sophia (12.449), Maria Eduarda
(9.922), Lorena (9.202), Júlia (9.122), Heloísa
(8.639) e Lívia (8.019).

Nomes tradicionais,
da moda e variações
O estudo possibilitou identificar ainda um ranking nacional considerando-se apenas o primeiro nome, as variações dos nomes mais comuns, além dos nomes menos comuns ou que
caíram em desuso nos últimos anos. Considerando-se apenas o primeiro nome dos registros,
o ranking muda completamente de patamar.
Nesta situação Maria passa a ser o nome
mais registrado, com 80.192 registros de
nascimento, seguido por João (44.450), Ana
(41.500), Davi (36.723), Arthur (34.831), Alice (24.420), Pedro (28.327), Enzo (24.923),
Sophia (19.775) e Heitor (18.483).
Interessante observar que nomes tradicionais, como Maria, possuem 885 variações de
registros, sendo Maria Eduarda o mais comum, com 9.922 registros. Na sequencia estão Maria Clara (7.768), Maria Luiza (6.183)
e Maria Julia (5.655). Dos 80.192 registros de
nomes com Maria, 73.775 são nomes compostos. Já Ana, possui 270 variações de nomes registrados, com destaque para Ana Julia
(6.551), Ana Clara (5.885) e Ana Luíza (3.641).
Dos 41.500 registros com o nome Ana, 38.653
dão origem a nomes compostos.
Entre os homens João, possui 154 variações
de nomes registrados, com destaque para João
Miguel (10.343), João Pedro (6.303) e João
Lucas (4.830). Das 44.450 crianças registradas
com o primeiro nome João, 40.896 ficaram
com nomes compostos. Já Pedro possui 232
variações de nomes, com destaque para Pedro Henrique (9.237), Pedro Miguel (1.741) e
Pedro Lucas (1.585). Dos 28.327 Pedros registrados, 19.433 ficaram com nomes compostos.
Nomes considerados “da moda”, também
aparecem na lista, sendo Enzo uma das situações mais curiosas, já que duas formas quase
empatadas dominam o registro de crianças
com este nome: Enzo Gabriel (10.195 registros) e Enzo (8.196). Em número maior registram-se as variações de Davi, sendo David
Lucas o mais comum, com 4.485 registros, seguido por Davi Lucca, David, David Miguel e
Davi Henrique.
Por fim, os registros de nomes que chegaram a ser comuns em outras épocas e que
cada vez mais caem em desuso, como Liliana,

Sonia, Regis, Vicente, Raquel, Otacílio, Vicente, Émerson e Regis. A lista traz ainda nomes “bem” diferentes, como Riquelmi, Moa,
Darcksson, Ambar, Iasã, Zeonilde, Dã, Steice
e até um Donald, mas sem Trump.
10 NOMES
MAIS FREQUENTES
MIGUEL
ARTHUR
ALICE
DAVI
HEITOR
VALENTINA
GABRIEL
HELENA
LAURA
BERNARDO

25.710
21.161
18.508
15.372
13.718
13.193
12.636
12.615
12.594
12.529

10 NOMES MASCULINOS
MAIS FREQUENTES
MIGUEL
ARTHUR
DAVI
HEITOR
GABRIEL
BERNARDO
LORENZO
JOÃO MIGUEL
ENZO GABRIEL
PEDRO HENRIQUE

25710
21161
15372
13718
12636
12529
11098
10343
10195
9237

10 NOMES FEMININOS
MAIS FREQUENTES
ALICE
VALENTINA
HELENA
LAURA
SOPHIA
MARIA EDUARDA
LORENA
JULIA
HELOISA
LIVIA

18508
13193
12615
12594
12449
9922
9202
9122
8639
8019
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Comissão Mista de
Desburocratização apresenta
seu relatório final
Flexibilização das regras aplicáveis aos serviços notariais e de registro
estão no relatório final do senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)

C

riada para avaliar processos, procedimentos e rotinas realizados por órgãos
e entidades da administração pública
federal, assim como as respectivas estruturas
organizacionais, a Comissão Mista de Desburocratização, instalada pelo Congresso Nacional, presidida pelo deputado federal Júlio
Lopes (PP/RJ) e sob relatoria do senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), apresentou seu
relatório final no último dia 12 de dezembro.
Entre os principais destaques do texto final,
está a flexibilização das regras aplicáveis aos serviços notariais e de registro, atendendo a uma
série de propostas feitas pelos representantes das
especialidades notariais e registrais que participaram da audiência pública da Comissão no dia
26 de outubro, no Congresso Nacional.
O relatório traz cerca de vinte propostas de leis
que visam eliminar entraves, desjudicializando
procedimentos e prevenindo litígios. Algumas
dizem respeito a questões de Direito de Família
e de Sucessões, uma vez que muitas demandas
da população acabam sendo contingenciadas no
Poder Judiciário em razão da grande carga de
demanda destinada a este Poder.
As medidas para desburocratizar procedimentos e, consequentemente, melhorar o
ambiente de negócios do País, foram criadas
em resposta à avaliação do Brasil no relatório
anual do Banco Mundial, Doing Business, que
colocou o País no 128º lugar, entre as 190 economias avaliadas.
De acordo com o texto da Comissão, “a desburocratização e a consequente melhoria do
ambiente de negócios são um requisito essencial para a elevação das taxas de investimento
e de crescimento econômico no País”.
Segundo o relator da Comissão, Antonio
Anastasia “não há motivos para determinados fatos jurídicos ficarem sob a dependência
exclusiva de interpelações judiciais, quando é
mais eficiente a extrajudicial, tal como ocorre para a resolução de contratos bilaterais por
inadimplemento”.
Dentre as propostas que abrangem os cartórios, a questão considerada injustificável
pelo relator é a restrição imposta ao horário
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Deputado Federal Júlio Lopes (PP/RJ), presidente da Comissão Mista de Desburocratização,
instalada pelo Congresso Nacional, ao lado do relator, senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)

de funcionamento dos serviços notariais e de
registro. De acordo com relatório, “eles devem
ter horário mínimo de funcionamento, e não
um horário único. E também não deveria haver obstáculo algum a que os oficiais praticassem atos nos finais de semana e em períodos
noturnos”. “É o titular da serventia que deverá
decidir, de acordo com as suas necessidades,
se disponibilizará o serviço além do mínimo
legal”, prevê o texto.
Outra novidade é a proposição destinadas
à alteração do ordenamento jurídico vigente, prevendo que “os serviços notariais e de
registro deverão intermediar os pedidos de
serviços e a entrega de documentos entre os
usuários e as serventias de especialidade análoga em qualquer lugar do território nacional”.
A Comissão previu ainda a necessidade
de que o Conselho Nacional de Justiça edite
um código nacional de normas “destinadas
a evitar divergências entre as normatizações
produzidas pelos Tribunais de Justiça para os

serviços notariais e de registro”. A novidade
atende a uma propositura do presidente da
Associação dos Notários e Registradores do
Brasil (Anoreg/BR), Cláudio Marçal Freire,
cuja opinião é de que o maior conflito vivido
por notários e registradores é a enorme diversidade de normas estaduais, o que impede
uma maior uniformização da atividade.
Para Anastasia, as mudanças devem facilitar a vida dos cidadãos, mas as regras devem
continuar sendo aprimoradas. “O processo de
desburocratização é um processo permanente,
que não se exauri em um processo ou em dois,
mas ele é uma contínua luta contra o formalismo, os obstáculos e os óbices que colocam no
dia a dia das empresas e das pessoas”, explica.
As simplificações dos serviços de notas e
registros propostas pelo relatório final da Comissão de Desburocratização abrangem todas
as naturezas de cartórios extrajudiciais, como
Tabelionato de Notas e Protesto, Registro Civil, de Imóveis e de Títulos e Documentos.

Propostas para os
Serviços de Notas
No segmento notarial, o texto final propõe
“ampliar a desjudicialização dos procedimentos de separação, divórcio, extinção de união
estável, inventário e partilha, para permitir
que, por meio de escritura pública, sejam resolvidos mesmo nos casos em que houver
incapazes ou testamento, desde que haja consenso entre todos os partícipes”.
Também foi abarcada a proposta de expansão do serviço de Cartas de Sentença, já realizado em alguns Estados, para todo o País,
constando a seguinte redação: “os tabeliães de
notas poderão extrair cartas de sentenças com
a mesma força probante das extraídas pelas serventias judiciais, conforme regulamento do juízo competente de que trata o art. 37 desta Lei”.
Ainda nesta seara, o texto prevê a permanência da obrigatoriedade de o Ministério Público participar de todos os procedimentos de
habilitação para o casamento. Nesse caso, de
acordo com o texto, “a proteção dos incapazes
e da última vontade do testador serão veladas
pelo MP, que terá de homologar as escrituras”.
Também foi proposta a eliminação da exigência de duas testemunhas acerca da inexistência de impedimento matrimonial.
O texto também propõe a alteração de regime de bens do casamento por escritura
pública firmada por ambos os cônjuges a ser
averbada no Registro Civil das Pessoas Naturais, no Registro de Imóveis e, se for o caso, no
Registro Público de Empresas Mercantis e Ati-

A Comissão Mista de Desburocratização apresentou seu relatório final no dia 12 de dezembro de 2017

vidades Afins. Ainda de acordo com o texto “a
alteração do regime de bens poderá ser feita
por meio de contrato escrito, mas só produzirá efeitos a partir da data de sua averbação e
será ineficaz em relação a terceiros de boa-fé”.
Propostas para o Registro Civil
No que se refere ao Registro Civil, o texto
propõe a simplificação da habilitação do casamento, que será feita pessoalmente perante

“Não há motivos para determinados fatos jurídicos ficarem sob a dependência exclusiva de
interpelações judiciais, quando é mais eficiente a extrajudicial”, senador Antonio Anastasia
(PSDB/MG)

o oficial do Registro Civil. No caso de impugnação de terceiro, a habilitação será submetida
ao juiz, com audiência do Ministério Público.
Caso haja fato obstativo à habilitação, o oficial rejeitará o pedido por escrito, assegurado
aos nubentes requerer a suscitação de dúvida.
Além disso, o juízo local competente fixará os
casos de dispensa dos editais.
O relatório propõe ainda a obrigatoriedade
de o escrevente remeter os dados para o cartório da residência dos genitores nos nascimentos registrados via Unidades Interligadas, e a
substituição da publicação do edital na imprensa local por publicação em meio eletrônico que seja de livre e amplo acesso a qualquer
pessoa. Neste caso, o juízo competente homologará esse meio eletrônico.
Outra mudança é a conversão da união estável em casamento mediante pedido dos companheiros ao Registro Civil, submissão ao procedimento de habilitação de casamento e assento
no Registro Civil. Será facultado aos companheiros requerer a inserção da data de início da
união estável, desde que apresente declaração,
com firma reconhecida, de todos os seus descendentes, unilaterais ou comuns, consentindo
com a data informada ou, se for o caso, declaração de inexistência de descendentes.
Propostas para o
Registro de Imóveis
No Registro de Imóveis as mudanças disciplinam a adjudicação extrajudicial no caso
de promessa de compra e venda de imóveis
e o procedimento de reate de trato sucessivo
no caso de cessões de direitos de aquisição
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oriundos de promessa de compra e venda de
imóvel.
Na hipótese de a promessa de compra e
venda, a cessão ou a promessa de cessão tiverem sido formalizados por instrumento particular e o contrato definitivo exigir escritura
pública, o promitente comprador, portando a
prova de quitação da dívida, poderá requerer
ao tabelião a lavratura de uma escritura pública de adjudicação, que será título translativo
da propriedade no registro de imóveis independentemente de participação do promitente vendedor.
Propostas para o
Protesto de Títulos
Em relação aos títulos protestáveis, o texto
final propõe a definição dos títulos e dos
documentos de dívida suscetíveis de protesto, eliminando divergências jurisprudenciais. Também estabelece que o tabelião
de protesto não pode, de ofício, analisar a
prescrição ou a caducidade do título ou documento de dívida diante da divergência jurisprudencial.
O relatório também disciplina o direito do
credor em obter a constrição cautelar de bens
nos processos, envolvendo obrigações de pagar quantia, de entregar coisa, de fazer e de
não fazer, e estabelece que, no caso do réu com
endereço desconhecido, caso as tentativas de
localização não tiverem sucesso no endereço
informado pelo autor ou nos cadastros da Fazenda Pública federal e do Banco Central do
Brasil, este será citado em edital.

O relatório da Comissão traz cerca de vinte propostas de leis que visam eliminar entraves,
desjudicializando procedimentos e prevenindo litígios

Relatório Doing Business
Os parlamentares se basearam no Relatório Doing Business, publicado pelo Banco
Mundial, que coloca o Brasil em uma posição bastante desconfortável na maioria dos
indicadores usados nessa publicação. Esse
diagnóstico é realmente preocupante em
relação à criação de um ambiente favorável
ao investimento e ao crescimento econômico, porém, nos mostra um enorme es-

Para o Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), as mudanças devem facilitar a vida dos cidadãos,
mas as regras devem continuar sendo aprimoradas
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paço para a redução da burocracia no País.
Os indicadores publicados pelo Banco
Mundial são definidos com base no conceito
de “distância até a fronteira” (DAF). O relatório diz que “essa medida avalia a distância
das melhores práticas globais relacionadas à
regulamentação de negócios. O indicador é
definido de forma que uma maior pontuação
reflita um ambiente de negócios mais eficiente
e instituições jurídicas mais fortes”.
As dez áreas sobre as quais se reúnem informações para se chegar a uma medida global do ambiente de negócios são: abertura de
empresas; obtenção de alvarás de construção;
obtenção de eletricidade; registro de propriedades; obtenção de crédito; proteção de investidores minoritários; pagamento de impostos;
comércio internacional; execução de contratos; e resolução de insolvência.
Os dados são obtidos com base em cenários
padronizados para a cidade mais populosa em
cada país e para a segunda cidade de negócios
em 11 países como mais de 100 milhões de habitantes e o foco da análise recai sobre o setor
formal da economia.
Na escala entre 0 e 100 divulgada pelo Banco Mundial, o Brasil obteve, no último relatório disponível, uma pontuação correspondente a 56,45, que o colocou, em um ranking
formado por 190 economias, na 125ª posição.
O País tem indicadores que o colocam em
uma posição inferior quando confrontado
com a média da América Latina e do Caribe,
com a China (78ª posição no ranking), com o
Chile (55º) e com o México (49º).

Conheça as principais
proposições relacionadas às
atividades Notariais e Registrais
l

l

l

l

l

l

l

Altera os arts. 1.576 e 1.582 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), e os arts. 731 e 732 da Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para disciplinar a separação,
o divórcio, a extinção da união estável por
ato unilateral e pela via extrajudicial mesmo
quando houver filho incapaz ou nascituro.
Altera os arts. 1.576 e 1.582 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), e os arts. 731 e 732 da Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para disciplinar o inventário e a
partilha pela via extrajudicial mesmo quando houver herdeiro incapaz ou testamento.
Altera o 50 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos) para obrigar o escrevente a remeter
os dados para o cartório da residência dos
genitores nos nascimentos registrados via
Unidades Interligadas.
Altera o inciso IV do art. 199 e acrescenta
inciso V ao art. 202, todos da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
para admitir a suspensão da prescrição na
pendência da análise de pedido extrajudicial de pagamento e a interrupção da prescrição pela interpelação judicial e extrajudicial.
Altera o artigo 474 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), para estabelecer que a condição resolutiva tácita se
opera por interpelação judicial e extrajudicial.
Altera os arts. 1.639 e 1.725 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), revoga o art. 734 da Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) e altera a Seção IV do Capítulo
XV do Título III do Livro I da Parte Especial
desse Código de Processo Civil, para desjudicializar a alteração de regime de bens do
casamento e para dispor sobre a alteração
de regime de bens na união estável.
Altera o art. 1.526 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), e o art.

128 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),
para autorizar a alienação fiduciária sobre
móveis para pessoas naturais e jurídicas
com incidência do procedimento judicial do
Decreto-Lei nº 911, de 1969, para dispor
sobre a independência dos efeitos jurídicos
dos direitos reais em relação às restrições
tributárias e administrativas relacionadas
aos veículos automotores e para tornar
ineficaz negócios jurídicos relativos a esses
veículos diante de créditos fiscais ou administrativos vinculados ao bem.

67 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973 (Lei de Registros Públicos), para simplificar a habilitação do casamento.
l

l

l

l

l

l

l

Acrescenta § 3º ao art. 4º e parágrafo único ao art. 9º, todos da Lei nº 8.935, de 18
de novembro de 1994, para dispor sobre
os dias e os horários de funcionamento
dos serviços notariais e de registro e para
autorizar os tabeliães de notas a realizar
diligências e atos externamente à sede da
serventia.
Acrescenta art. 4º-A da Lei nº 8.935, de 18
de novembro de 1994, para atribuir aos
serviços notariais e de registro o dever de
intermediar pedidos dos usuários relativos
a atos de outras serventias.
Acrescenta § 2º ao art. 7º da Lei nº 8.935,
de 18 de novembro de 1994, para autorizar
a extração de carta de sentença pelos tabeliães de notas.
Acrescenta art. 38-A à Lei nº 8.935, de 18
de novembro de 1994, para dispor sobre
normas mínimas nacionais a serem editadas pelo Conselho Nacional de Justiça para
os serviços notariais e de registro.
Altera o parágrafo único do art. 9º da Lei nº
8.935, de 18 de novembro de 1994, para
estabelecer que o tabelião de protesto não
pode, de ofício, analisar a prescrição ou a
caducidade do título ou documento de dívida diante da divergência jurisprudencial.
Altera o art. 1.418 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil) e a Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de
Registros Públicos), para disciplinar a adjudicação extrajudicial no caso de promessa
de compra e venda de imóveis e o procedimento de reate de trato sucessivo no caso
de cessões de direitos de aquisição oriundos de promessa de compra e venda de
imóvel.
Acrescenta § 4º ao art. 1.361 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e altera o art. 8º-A do Decreto-Lei
nº 911, de 1º de outubro de 1969, e o art.

l

l

l

l

l

l

Acrescenta § 2º ao art. 1º da Lei nº 9.492,
de 10 de setembro de 1997, para definir os
títulos e os documentos de dívida suscetíveis de protesto eliminando divergências
jurisprudenciais.
Altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), para disciplinar o direito do credor em obter a constrição cautelar de bens nos processos envolvendo obrigações de pagar quantia, de
entregar coisa, de fazer e de não fazer.
Altera o art. 256 da Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015 (Código de Processo Civil),
para dispor sobre a citação, por edital, do
réu com endereço desconhecido.
Altera o art. 784 da Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015 (Código de Processo Civil),
para prever, como título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo
devedor independentemente de assinatura
de testemunhas.
Dispõe sobre a inviabilidade de vedar a prática de atos jurídicos e o seu ingresso no registro público diante de dívidas tributárias,
trata da ineficácia desses atos jurídicos e
acrescenta § 8º ao art. 47 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, para disciplinar os
efeitos da ausência de Certidão Negativa
de Débito (CND) para a prática de atos jurídicos.
Dispõe sobre as competências, a composição e a forma de funcionamento do Conselho de Gestão Fiscal.
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês
de novembro 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 OUTUBRO/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$ 65.426,08
(Sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e
seis reais e oito centavos) em aplicação CDB
na agência 076 do Banestes.
Vitória, 01 de dezembro de 2017.
MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)		644.769,45
Saldo em caixa mês anterior		9.491,32
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES		280.999,90
Portaria 012/2017		3.684,33
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 		
938.945,00
		
B – PAGAMENTOS		
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil
811.382,56
2 – Repasse de Contribuição Sindical
31.786,64
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços
515,70
4 - Repasse ao Sinoreg-ES
12.895,39
4.1 - 2% referente depósito entre 19/10 a 30/10
197,31
5 – Repasse à AMAGES
12.895,39
5.1 – 2% referente depósito entre 19/10 a 30/10
197,31
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 012/2017
3.684,33
		
SALDO LÍQUIDO
(873.554,63)
65.390,37
C- FUNDO DE RESERVA
(CDB)
(64.476,95)
C.a – 10% referente depósito entre 19/10 a 30/10		
(949,13)
SALDO		(35,71)
Recebimentos entre 20/11 a 31/11		8.359,99
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881		
8.324,28
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Enores divulga cronograma anual de cursos
CURSO: FORMAÇÃO DE MEDIADORES EXTRAJUDICIAIS
DATA AULA TÉORICA: 16 e 17 / 23 e 24 de fevereiro - 02 e 03 de março/2018
HORÁRIO: sexta-feira 18h às 22h20 / sábado 8h às 17h.
DATA AULA PRÁTICA: 05 à 09 / 12 à 16 / 19 à 23 de março – 04 à 08 / 11 à 15 e 25 à 26 de junho/2018.
HORÁRIO: 8h às 12h (Segunda à Sexta)
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas para o e-mail enores@sinoreg-es.org.br, a partir do dia 17/11/2017 até 15/02/2018.
VAGAS: 24 (vinte e quatro vagas)
VALOR: R$ 1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais) - associados
FORMA DE PAGAMENTO: A vista ou 3x no cheque.
CONTA: Banestes - AG: 076 - C/C: 6256788 - Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo - CNPJ: 02.510.599/0001-39
PALESTRANTES:
PAULA MORGADO HORTA MONJARDIM CAVALCANTI
LAVINIA VIEIRA DE ANDRADE WAICHERT LYRIO
JUSSIARA DOS SANTOS MARTINS DE SOUZA
(INSTRUTORAS DE MEDIAÇÃO EM FORMAÇÃO PELO CNJ)
(MÓDULO I)
CURSO: INOVAÇÕES DO NOVO CÓDIGO DE NORMAS DO ESPÍRITO
SANTO E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA: ASPECTOS GERAIS E DO
REGISTRO DE IMÓVEIS
DATA: 07 de abril de 2018 (Sábado)
HORÁRIO: 9h às 17h
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas para o e-mail enores@
sinoreg-es.org.br, a partir do dia 01/02/2018.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: R$ 50,00 (cinquenta reais) - associados e estudantes de direito
R$ 100,00 (cem reais) - não associados
DEPÓSITO EM CONTA: Banestes - AG: 076 / C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo
CNPJ: 02.510.599/0001-39
PALESTRANTES:
HELVÉCIO DUIA CASTELLO (PARTE GERAL E REGISTRO DE IMÓVEIS)
Registrador de Imóveis da 2ª Zona de Vitória/ES, Presidente da Associação
dos Notários e Registradores do Espírito Santo – ANOREG-ES e Diretor de
Relações Institucionais do SINOREG-ES
JOCSÃ ARAÚJO MOURA
Registrador de Imóveis da Cidade de Boa Esperança – ES, Especialista em
Direito Notarial e Registral pelo Centro Universidade de Brasília – Uniderp e
Graduado em Direito pelo Centro Universidade de Brasília – Uniderp.
(MÓDULO II)
CURSO: INOVAÇÕES DO NOVO CÓDIGO DE NORMAS DO ESPÍRITO
SANTO E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA: O REGISTRO CIVIL
DATA: 14 de abril de 2018 (Sábado)
HORÁRIO: 9h às 17h
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas para o e-mail enores@
sinoreg-es.org.br, a partir do dia 01/02/2018.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: R$ 50,00 (cinquenta reais) - associados e estudantes de direito
R$ 100,00 (cem reais) - não associados
DEPÓSITO EM CONTA: Banestes - AG: 076 / C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo
CNPJ: 02.510.599/0001-39
PALESTRANTES:
JEFERSON MIRANDA
Registrador Civil e Notário de Iúna-ES, Ex-Presidente do SINOREG-ES,
Bacharelado em Administração, Bacharelado em Jornalismo, Bacharelado
em Direito e Especialista em Direito Público e Direito Civil
BRUNO BITTENCOURT BITTENCOURT
Assessor da Presidência do SINOREG-ES, Advogado e Especialista em
Direito Notarial e Registral e Direito Tributário.
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(MÓDULO III)
CURSO: INOVAÇÕES DO NOVO CÓDIGO DE NORMAS DO ESPÍRITO
SANTO E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA: ASPECTOS NOTARIAIS E
ADMINISTRATIVOS
DATA: 28 de abril de 2018 (Sábado)
HORÁRIO: 9h às 17h
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas para o e-mail enores@
sinoreg-es.org.br, a partir do dia 01/02/2018.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: R$ 50,00 (cinquenta reais) - associados e estudantes de direito
R$ 100,00 (cem reais) - não associados
DEPÓSITO EM CONTA: Banestes - AG: 076 / C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo
CNPJ: 02.510.599/0001-39
PALESTRANTES:
RODRIGO REIS CYRINO (NOTAS)
Tabelião de Notas do Cartório do 2º Ofício - Tabelionato de Linhares – ES,
Presidente do Colégio Notarial do Brasil - Seção Espírito Santo, Vicepresidente regional do Sudeste da Diretoria do Colégio Notarial Federal Conselho Federal, Diretor do Tabelionato de Notas do SINOREG-ES, Mestre
em Direito Estado e Cidadania, Pós Graduado em Direito Privado e Direito
Processual Civil e Palestrante em Direito Notarial e Registral
RODRIGO GROBÉRIO BORBA (INSPEÇÕES E CORREIÇÕES)
Advogado do SINOREG-ES, Especialista em Direito Processual e Direito Civil
e Especialista em Direito Notarial e Registral
PALESTRA: TEORIA E PRÁTICA DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DATA: 05 de maio de 2018 (Sábado)
HORÁRIO: 9h às 13h
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas para o e-mail enores@
sinoreg-es.org.br, a partir do dia 01/03/2018.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
LOCAL: Auditório “Hugo Ronconi” na sede do Sinoreg-ES
VALOR: R$ 50,00 (cinquenta reais) - associados e estudantes de direito
R$ 100,00 (cem reais) - não associados
DEPÓSITO EM CONTA: Banestes - AG: 076 / C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo
CNPJ: 02.510.599/0001-39
PALESTRANTE:
GRACIELLE VELOSO
Especialista em Direito Notarial e Registral pelo Instituto Brasileiro
de Estudos – IBEST, Especialista em Direito Judiciário pela Escola de
Magistratura do Espírito Santo – EMES e Bacharel em Direito pela
Universidade Vila Velha - UVV

(MÓDULO IV)
CURSO: INOVAÇÕES DO NOVO CÓDIGO DE NORMAS DO ESPÍRITO
SANTO E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA: PROTESTO E RTDPJ
DATA: 12 de maio de 2018 (Sábado)
HORÁRIO: 9h às 17h
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas para o e-mail enores@
sinoreg-es.org.br, a partir do dia 01/02/2018.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: R$ 50,00 (cinquenta reais) - associados e estudantes de direito
R$ 100,00 (cem reais) - não associados
DEPÓSITO EM CONTA: Banestes - AG: 076 / C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo
CNPJ: 02.510.599/0001-39
PALESTRANTES:
BRUNO DO VALLE COUTO TEIXEIRA (PROTESTO)
Oficial Substituto do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra-ES e Especialista em
Direito Notarial e Registral
PAULO GUILHERME DE ABREU FONSECA (PROTESTO)
Assessor da presidência do Instituto de Protesto – IEPTB-ES
CAMILA DO VALLE COUTO TEIXEIRA FARDIN (RTDPJ)*

CURSO: DOCUMENTOSCOPIA E GRAFOTECNIA
DATA: 19 de maio de 2018 (Sábado)
HORÁRIO: 9h às 17h
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas para o e-mail enores@
sinoreg-es.org.br, a partir do dia 01/04/2018.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: R$ 80,00 (oitenta reais) - associados e estudantes de direito
R$ 100,00 (cem reais) - não associados
DEPÓSITO EM CONTA: Banestes - AG: 076 / C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo
CNPJ: 02.510.599/0001-39
PALESTRANTE:
LUIZ GABRIEL COSTA PASSOS
Instrutor, como Perito Criminal na área do treinamento, Formação e vasta
experiência didática e em metodologia de ensino de verificação rápida de
fraudes, por parte do Instrutor.

CURSO: A ATA NOTARIAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL: TEORIA E
PRÁTICA NOTARIAL E REGISTRAL
DATA: 06 de Outubro de 2018 (Sábado)
HORÁRIO: 9h às 13h
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas para o e-mail enores@
sinoreg-es.org.br, a partir do dia 01/09/2018.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: R$ 50,00 (cinquenta reais) - associados e estudantes de direito
R$ 100,00 (cem reais) - não associados
DEPÓSITO EM CONTA: Banestes - AG: 076 / C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo
CNPJ: 02.510.599/0001-39
PALESTRANTES:
EDUARDO CALAIS PEREIRA
Tabelião de Notas de Igarapé-MG,Possui graduação em Direito pela
Universidade Federal de Minas Gerais e É professor do curso Aprobatum Cursos Preparatórios
ALLAN VIANA JÚNIOR
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória- FDV, Pós Graduado
em Direito Notarial e Registral pelo Instituto Brasileiros de Estudos, Mestre
em Ciências Jurídicas-Direito Civil pela Universidade de Lisboa - Portugal e
Tabelião Substituto do Cartório do 3º Ofício de Cariacica-ES
CURSO: A TEORIA E PRÁTICA DAS PROCURAÇÕES PÚBLICAS
DATA: 20 de Outubro de 2018 (Sábado)
HORÁRIO: 9h às 13h
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas para o e-mail enores@
sinoreg-es.org.br, a partir do dia 01/09/2018.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR: R$ 50,00 (cinquenta reais) - associados e estudantes de direito
R$ 100,00 (cem reais) - não associados
DEPÓSITO EM CONTA: Banestes - AG: 076 / C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo
CNPJ: 02.510.599/0001-39
PALESTRANTE:
IGOR EMANUEL DA SILVA GOMES
Advogado e ex escrevente autorizado, Assessor Jurídico do Cartório do
2º Ofício de Notas do Juízo de Vitória/ES, Assessor Jurídico do Colégio
Notarial do Brasil – Seção Espírito Santo, Pós Graduado em Direito Civil
e Processual, Especialista em Direito Notarial e Registral e Colunista do
Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal.

3º SIMPÓSIO DE DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL
Os Ofícios da Cidadania A Regularização Fundiária Usucapião Administrativo
Local: Auditório Hotel Golden Tulip (Vitória/ES)
DATA: 25 de Agosto de 2018 (Sábado)
HORÁRIO: 9h às 17h
INSCRIÇÕES: Inscrições deverão ser enviadas para o e-mail enores@sinoreg-es.org.br, a partir do dia 01/07/2018.
VAGAS: 150 (cento e cinquenta vagas)
VALOR: R$ 80,00 (oitenta reais) - associados e estudantes de direito
R$ 160,00 (cento e sessenta reais) - não associados
DEPÓSITO EM CONTA: Banestes - AG: 076 / C/C: 6256788 - Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo - CNPJ: 02.510.599/0001-39
PALESTRANTES:
OS OFÍCIOS DA CIDADANIA NO REGISTRO CIVIL - LUIS CARLOS VENDRAMIN JUNIOR*
2º Oficial no Cartório de Registro Civil do 2º Subdistrito de São José dos Campos - SP, Substituto de Oficial no Cartório de Registro Civil de Itatiba – SP,
Graduado em Direito pela Faculdade São Francisco (USF), Palestrante e professor e Vice-presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do
Estado de São Paulo (Arpen).
A NOVA LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - JOÃO PEDRO LAMANA PAIVA*
Oficial do 1º Registro de Imóveis de Porto Alegre, Capital do Rio Grande do Sul e ex Presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB)
USUCAPIÃO ADMINISTRATIVO E SUA PRÁTICA - HÉRCULES ALEXANDRE DA COSTA BENÍCIO
Tabelião titular no Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Distrito Federal, Presidente do Colégio Notarial – Seção do Distrito
Federal, Professor coordenador do curso de pós-graduação em Direito Imobiliário do IDP, Foi Procurador da Fazenda Nacional com atuação no Distrito Federal
(1999-2000), Doutor em Direito pela Universidade de Brasília (2016), Mestre em Direito pela Universidade de Brasília (2003) e Graduado em Direito pela
Universidade de Brasília (1998)
*Aguardando confirmação do palestrante;
Cronograma sujeito a alterações.
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A tecnologia da informação a favor
do Serviço Notarial e Registral
O uso da tecnologia da informação pode ajudar a mudar para melhor
a imagem que muitos ainda têm sobre os Serviços Notarial e Registral

Fonte: Brasiline

M

uitas pessoas ainda possuem a ideia
de que os serviços notarial e registral são entidades burocráticas e que
não atendem bem a seus usuários, e que a
função prestada é lenta. Não enxergam que os
mesmos são empresas prestadoras de serviços
à população, e que podem oferecer excelente
atendimento ao usuário e trabalhar com agilidade. Para que isso se torne uma realidade e
mude a imagem que muitos ainda têm eles, o
uso da tecnologia da informação pode ajudar
a mudar este cenário.
Melhor gerenciamento e
tratamento de informações em
Serviços Notarial e Registral
A tecnologia da informação é uma das principais armas para ajudar Serviços Notarial e
Registral que lidam com informações e documentos numa base diária.
As inovações da TI permitem manipular,
gerenciar e tratar informações com muito
mais rapidez, facilidade e praticidade.
Além de lidar diretamente com o tratamento de informações e documentos (é muito
mais fácil lidar com qualquer tipo de documento pelo computador do que em outras ferramentas), as soluções de TI ainda facilitam o
trabalho dos Serviços Notarial e Registral de
outras maneiras.
Por exemplo, já pensou em integrar um sistema de agendamento de horário para os seus
usuários? Basta que eles entrem em contato,
marquem um horário e apareçam no momento combinado. Assim, eles evitam filas.
Ou já pensou num sistema de cadastro automático de documentos, que avisa o dono do
documento por SMS quando o documento
está prestes a vencer ou pronto para ser recolhido? Tudo isso é possível com o uso da tecnologia da informação.
Mais segurança para
documentos por meio da
tecnologia da informação
Uma das maiores preocupações dos Serviços
Notarial e Registral em relação a documentos
e informações é a segurança desses dados. Por
meio de um bom trabalho de informatização,
esses serviços podem se tornar muito mais se-
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guros, estendendo essa segurança também aos
seus usuários. Um bom sistema de defesa protege informações e documentos registrados
contra pessoas mal-intencionadas.
O que é necessário?
A Tecnologia da informação é vital para a
operação como um todo, trazendo juntamente com ela tudo que já foi dito anteriormente.
A sua estabilidade e confiabilidade é o que
permite todos os benefícios, tendo três características.
Acessibilidade – é preciso que o acesso aos
dados e as informações e a sua manipulação
seja rápida e sem falhas. De forma que o atendente execute o processo e passe para a próxima etapa, sendo ela interna ou externa.
Disponibilidade – é preciso que os recursos
estejam disponíveis durante os períodos de
operação interna, e que tenha a mesma disponibilidade nos serviços externos prestados,
uma consulta de processo no site do cartório,
por exemplo.
Segurança – é de extrema importância a segurança dos dados e dos acessos. De forma que
nenhuma informação pode ser comprometida, perdida ou acessada indevidamente.

Ambiente Básico
Abaixo temos um ambiente básico, onde podemos observar alguns itens.
Atendimento ao público - Esta área precisa
de uma estrutura física, com várias posições
de atendimento. Em que cada posição de atendimento é necessário um computador com
acesso controlado, exigindo a identificação do
atendente, possibilitando acesso ao sistema interno de forma segura e rápida.
Setores internos – Todas as demais áreas.
Também exige uma estrutura física, em que
cada posição de trabalho necessita de um
computador com acesso controlado, demandando a identificação do colaborador, para
que acesse os sistemas internos de forma segura e rápida.
Estrutura física
Ativos e servidores
É necessário disponibilizar uma sala dentro
do cartório para centralizar todos os equipamentos e todos os pontos de comunicação das
posições de trabalho e os servidores, chamado
de Data Center.
l Data Center (centralizador de dados), deve
conter:

l

l

l

l

l

Controle de acesso: entrada somente de
pessoas autorizadas;
Dimensões adequadas: para a instalação
dos equipamentos necessários para a sua
operação;
Fornecimento de energia estável: sendo
necessária a instalação de sistema de baterias que suporte interrupções no fornecimento sem impacto aos equipamentos em
uma estrutura básica, em uma estrutura
ideal a instalação de um gerador;
Sala climatizada: os equipamentos ficam
ligados de forma ininterrupta, e dissipam
no ar, muito calor, por isso, é necessária a
instalação de dois equipamentos de ar condicionado independentes, para que em caso
de manutenção ou falha de um deles o ambiente não seja impactado;
Cabeamento estruturado: é a base para todos os acessos. De forma que cada posição

l

l

l

de trabalho é composta por dois pontos de
rede, sendo um para o computador e um
para o telefone. Todos os pontos são centralizados no Data Center.
Switches: todas as estações devem ser conectadas nos switches de acesso, juntamente
com as placas de rede local dos servidores.
Servidores Físicos: os servidores são equipamentos com alto poder de processamento e tolerante a algumas falhas físicas, em
alguns dos seus componentes sem interrupção, o que uma estação de trabalho não
suportaria, por isso é importante o uso de
servidores desenvolvidos com esta finalidade, que te possibilita suporte e garantia no
hardware.
Unidades de armazenamento (Storage):
as unidades de armazenamento são equipamentos desenvolvidos para armazenar dados, mantendo a disponibilidade de acesso

l

l

para vários servidores de forma simultânea,
equipamentos tolerantes a falhas físicas, de
alguns dos seus componentes, sem impactar os dados contidos neles.
Firewall: é o equipamento que trabalha nos
limites da rede, controlando todos os acessos de dentro para fora e todos os acessos de
fora para dentro. A identificação dos acessos e auditoria posterior de tudo que passou
pela rede é vital para um total conhecimento e controle da estrutura.
Este equipamento deve possuir funções
de controles avançados, tendo controle de
Web, Antivírus, IPS, DLP, SSL, entre outras
funções para garantir a segurança.
Links de internet: os links de internet são
para disponibilizar o acesso aos serviços
que estão fora do Cartório, e disponibilizar
acessos a serviços que estão dentro do mesmo para quem está na internet.
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Estrutura Lógica Servidores
l

replicados para o storage backup via rotina.
Em caso de falha em um dos servidores
o mesmo deve ser restaurado do storage de
pequeno porte.
Os servidores virtuais têm de ser dimensionados, de forma que um servidor físico
suporte todos os servidores virtuais, mesmo que a sua migração seja manual. Desta
forma o ambiente suporta manutenção com
interrupção e até mesmo a indisponibilidade de um dos servidores. Isso iria gerar uma
janela de tempo para voltar a operação do
ambiente.
Nesta implementação de virtualização,
consideramos um ambiente com servidores redundantes, tendo tolerância de falha
de um servidor, com impacto aos usuários.
Neste caso seriam utilizados os recursos: 2
servidores, 1 switches, 1 storage de pequeno
porte, cabos de rede e elétricos. O dimensionamento de recurso dos equipamentos
físicos deve ser analisado de acordo com o
ambiente.

Virtualização ambiente ideal - a virtualização dos servidores físicos possibilita criar
vários servidores virtuais, de forma que todos podem ser migrados e realocados sem
impacto.
Todos os dados são alocados no storage
de produção, podendo ser executados em
qualquer um dos servidores físicos. E os
servidores virtuais devem ser replicados
para o storage de backup.
Os servidores virtuais têm de ser dimensionados, de forma que um servidor físico
suporte todos os virtuais.
Desta forma o ambiente suporta manutenção sem interrupção e até mesmo a indisponibilidade de um dos servidores.
Nesta implementação de virtualização,
consideramos um ambiente com equipamentos redundantes. Tendo tolerância de
falha de um dos equipamentos, neste caso
seriam utilizados os recursos: 2 servidores,
2 switches, 2 storages, cabos de rede e elétricos. O dimensionamento de recurso dos
equipamentos físicos deve ser analisado de
acordo com o ambiente.

viço de controle de arquivos.
l

l

l

l

l

l

Virtualização ambiente básico - a virtualização dos servidores físicos possibilita criar
servidores virtuais, de forma que todos os
servidores virtuais podem ser migrados e
alocados de forma simples. Neste ambiente, para migrar o servidor virtual, dentre os
servidores físicos, ele tem que estar inoperante.
Todos os dados são alocados no próprio
servidor. E os servidores virtuais devem ser
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Gestão de identidade: numa base centralizadora de identidade, o ideal é utilizar o
Microsoft Active Direct. Ele centraliza toda
a base de usuários e grupos, controles aos
arquivos. Com a integração das políticas de
grupo as estações de trabalho são padronizadas.
Juntamente com o serviço do AD, deve
ser implementado os recursos de controle
de rede e de atualização.
Em um ambiente deve conter 2 servidores virtuais com este papel, o ideal é que o
mesmo fique dedicado, mas em um ambiente mais básico ele pode suportar o ser-

l

Segurança dos dados: os dados devem ser
protegidos de diversas maneiras, sendo que
eles podem ser atacados de várias maneiras.
Armazenamento: os dados dever ser armazenados no dispositivo de maior desempenho, e sendo replicados para outras bases
de armazenamento de menor desempenho,
no menor tempo possível. Além de possuir
controle de versões, em um menor tempo
possível. Quanto menor o tempo de replicação, menor impacto em uma possível restauração.
No ambiente básico, ele deve estar local
no servidor e ser replicado para o storage.
No ambiente ideal, ele deve estar no storage principal e ser replicado para o storage
de backup.
Infecção ou contaminação: todos os servidores e estações de trabalho devem possuir
proteção de um Endpoint de segurança,
sendo o antivírus e seus componentes.
Em caso de uma infecção dos arquivos,
eles serão replicados desta maneira e irá
comprometer toda a estrutura.
Sistema interno: o ambiente deve possuir
os sistemas internos, que tem as rotinas e
processos dos serviços notarial e registral,
centralizando todas as informações dentro
de um servidor de Banco de Dados.
O sistema interno padroniza todos os
processos operacionais, impossibilitando
rotinas indevidas dos colaboradores, facilitando a extração de informações gerenciais,
dando agilidade no processo, evitando assim retrabalho e perda de informações.
Otimizando ao máximo a operação do
Serviço Notarial e Registral, o servidor de
banco de dados, deve possuir a mesma rotina de replicação dos arquivos.
Backup: as rotinas de backup devem contemplar todos os servidores e todos os dados.
A rotina de backup faz a replicação dos
dados nos dois ambientes citados anteriormente. O grande diferencial é o intervalo
entre as rotinas, o tempo de restauração e
como vai ser a mesma. O dimensionamento
do intervalo de tempo, tempo de restauração e execução da restauração deve ser analisado de acordo com o ambiente.
Backup externo: para uma garantia total
a desastres, os arquivos devem ser levados
para uma estrutura externa ao Serviço Notarial e Registral, podendo ser uma rotina
de backup em Cloud ou um backup em fita,
com a retirada das fitas dos locais após a sua
conclusão.

Provimento nº 66/2018 autoriza
Cartórios de Registro Civil a prestarem
serviços mediante convênios
Norma do CNJ dispõe sobre a prestação de serviços pelos ofícios
de registro civil das pessoas naturais mediante convênio, credenciamento
e matrícula com órgãos e entidades governamentais e privadas
PROVIMENTO nº 66,
de 25 de janeiro de 2018.
Dispõe sobre a prestação de serviços pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais mediante convênio, credenciamento e matrícula com
órgãos e entidades governamentais e privadas.
O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições constitucionais, legais e
regimentais e
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de
normatização do Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III,
da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços de registro (arts. 103B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a competência do corregedor
nacional de justiça de expedir provimentos e
outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços de registro (art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho
Nacional de Justiça);
CONSIDERANDO a obrigação dos registradores
de cumprir as normas técnicas estabelecidas
pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei n.
8.935, de 18 de novembro de 1994);
CONSIDERANDO a incumbência do Conselho
Nacional de Justiça de consolidar uma política
pública permanente de desburocratização do
serviço público prestado ao cidadão brasileiro;
CONSIDERANDO o compromisso nacional de
ampliação do acesso do cidadão brasileiro à documentação civil básica, mediante colaboração e
articulação dos entes públicos (art. 1º do Decreto
n. 6.289, de 6 de dezembro de 2007);
CONSIDERANDO a existência do serviço de registro civil das pessoas naturais em cada município
do Brasil para atendimento à população (art. 44, §
2º, da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994);
CONSIDERANDO a prestação dos serviços de registro civil das pessoas naturais em no mínimo
seis horas diárias ininterruptas, podendo ocorrer
inclusive aos sábados, domingos e feriados (art.
8º, parágrafo único, da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei n.
8.935/1994);
CONSIDERANDO a localização de fácil acesso ao

público dos serviços de registro civil das pessoas
naturais (art. 4º, caput, da Lei n. 8.935/1994);
CONSIDERANDO a instituição da Identificação
Civil Nacional (ICN) com a finalidade de identificar
o brasileiro em suas relações com a sociedade e
com os órgãos e entidades governamentais e privadas (Lei n. 13.444, de 11 de maio de 2017, e
Resoluções n. 1/2017, 2/2017, 3/2017 e 4/2017
do Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional);
CONSIDERANDO a necessidade de formação
e operacionalização de uma base de dados de
identificação civil nacional (Resolução TSE n.
23.526/2017);
CONSIDERANDO a necessidade de empreender
esforços para que os serviços de registro civil
das pessoas naturais implantem a Identidade
Civil Nacional e a biometria interligada com o Tribunal Superior Eleitoral e expeçam cadastro de
pessoas físicas;
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento e sustentabilidade dos ofícios de registro civil
das pessoas naturais, que prestam serviços de
forma gratuita ao cidadão;
CONSIDERANDO as experiências exitosas em
vários Estados e a necessidade de organizar e
uniformizar normas e procedimentos de registro
civil das pessoas naturais,
RESOLVE:
Art. 1º Dispor sobre a prestação de serviços de
registro civil das pessoas naturais do Brasil mediante convênio, credenciamento e matrícula com
órgãos e entidades governamentais e privadas.
Art. 2º As serventias de registro civil das pessoas
naturais do Brasil poderão, mediante convênio,
credenciamento ou matrícula com órgãos públicos, prestar serviços públicos relacionados à identificação dos cidadãos, visando auxiliar a emissão de documentos pelos órgãos responsáveis.
Parágrafo único. Os serviços públicos referentes
à identificação dos cidadãos são aqueles inerentes à atividade registral que tenham por objetivo
a identificação do conjunto de atributos de uma
pessoa, tais como biometria, fotografia, cadastro
de pessoa física e passaporte.
Art. 3º O convênio, credenciamento e matrícula
com órgãos públicos para prestação de serviços
de registro civil das pessoas naturais em âmbito

nacional dependerão da homologação da Corregedoria Nacional de Justiça.
Parágrafo único. A ANOREG-BR ou a ARPEN
-BRASIL formularão pedido de homologação à
Corregedoria Nacional de Justiça via Pje.
Art. 4º O convênio, credenciamento e matrícula
com órgãos públicos para prestação de serviços
de registro civil das pessoas naturais em âmbito
local dependerão da homologação das corregedorias de justiça dos Estados ou do Distrito Federal, às quais competirá:
I – realizar estudo prévio acerca da viabilidade
jurídica, técnica e financeira do serviço;
II – enviar à Corregedoria Nacional de Justiça
cópia do termo celebrado em caso de homologação, para disseminação de boas práticas entre
os demais entes da Federação.
Art. 5º As corregedorias de justiça dos Estados
e do Distrito Federal manterão em seu site listagem pública dos serviços prestados pelos registros civis das pessoas naturais mediante convênio, credenciamento ou matrícula.
Art. 6º Este provimento entrará em vigor na data
de sua publicação, permanecendo válidos os provimentos editados pelas corregedorias de justiça
no que forem compatíveis.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Corregedor Nacional de Justiça
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Divórcio Extrajudicial em Cartório:
Desburocratizar é preciso!
Por Caio Gianordoli Ivanov

P

odemos observar que o divórcio sempre foi um instituto polêmico em nossa
história. Antes mesmo da promulgação
da Lei nº 6.515/77, conhecida como Lei do Divórcio, já tínhamos que o divórcio era aguerrido de uma série de entraves civis, religiosos,
sociais e financeiros, além de toda a burocracia que permeava o processo de separação e
divórcio judicial.
Inicialmente devemos observar a diferença existente entre a separação e divórcio. O
primeiro é uma forma de dissolução da sociedade conjugal que extingue os deveres de
coabitação e fidelidade próprios do casamento, bem como o regime de bens. Fica mantido,

“Temos que a possibilidade
de realizar o divórcio através
da via extrajudicial foi um
ganho para toda a sociedade,
na medida em que o instituto
permite aos cônjuges
escolherem o melhor método
de solução dos seus interesses,
não sendo mais um ato
exclusivo do poder Judiciário”
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contudo, o vínculo matrimonial entre os separados, permitindo-se a reconciliação do casal
a qualquer tempo, o que os impede de contrair
outro casamento até que seja feito o divórcio.
Por vezes o divórcio era visto como o rompimento da família, a quebra da confiança entre
o casal e a perda de qualquer laço familiar existente. Pois bem, certo é que o divórcio é precedido da dissolução do vínculo matrimonial.
No entanto, divorciar-se não significa necessariamente um ato corroborado por rancor
ou desfazimento de conquistas, ainda mais
quando do fruto do casamento há uma criança. Muitas das vezes alguns casais atingem um
limite de conflito de ideais, a reciprocidade já
não é mais a mesma de antes e, portanto, enxergam no divórcio uma forma de afastar as
angustias acumuladas no tempo.
Com o advento da Lei 11.441/07 abriu-se a
possibilidade do divórcio extrajudicial através
de escrituras públicas lavradas em Cartórios
de Notas, como um meio mais célere, simples
e dotado de segurança jurídica para as partes,
que contam com a presença de um advogado
e alguns requisitos básicos.
A Emenda Constitucional nº 66/2010 determinou uma verdadeira revolução na disposição do divórcio no Brasil, alterando a redação
do artigo 226, § 6º da Constituição Federal,
simplificando o processo de divórcio no Brasil. A redação original dada ao artigo 226 da

Constituição Federal, dispunha que com o advento da Emenda
Constitucional nº 66/2010 passou a vigorar
da seguinte forma: “O casamento civil pode
ser dissolvido pelo divórcio”.
A Lei 11.441/07 desburocratizou os procedimentos e facilitou a vida do cidadão permitindo ao interessado escolher entre a via judicial ou extrajudicial para a prática desses atos.
Hoje o cidadão pode optar entre praticar o ato
no Judiciário ou em cartório. Insta salientar,
que se houver qualquer litígio como a exemplo da existência de um filho menor, a esfera
judicial ainda será a única solução.
Temos que a possibilidade de realizar o divórcio através da via extrajudicial foi um ganho
para toda a sociedade, na medida em que o instituto permite aos cônjuges escolherem o melhor
método de solução dos seus interesses, não sendo mais um ato exclusivo do poder Judiciário.
Ademais, a esfera judicial também se beneficia com tal fato, uma vez que o divórcio
extrajudicial acaba por desafogar em parte o
judiciário que está sempre abarrotado de lides
de todas as espécies. Lembrando que mesmo já existindo ação judicial de divórcio, as
partes podem a qualquer tempo optar pelo
trâmite extrajudicial, que ainda ganha com a
não exigência de lapso temporal anteriormente necessário para concretização da chamada
separação. Ou seja, não restam dúvidas de que
facultar a realização do divórcio em cartório é
um avanço para todos!
Posto isso, cuida-se da parte prática dos atos
para a realização de um divórcio em cartório,
onde será necessário cumprir os requisitos
previstos em lei por ambas as partes, quais sejam: (a) é preciso haver consenso entre o casal,
os cônjuges devem estar de acordo quanto à
decisão de divórcio, bem como da partilha dos
bens e o recolhimento dos respectivos impostos, (b) não pode haver filhos menores ou incapazes envolvidos, salvo se comprovada a resolução prévia e judicial de todas as questões
referentes aos filhos menores (guarda, visita e
alimentos), conforme previsão do Enunciado
nº 571 da Jornada de Direito Civil c/c com os
artigos 1.571 ao 1.582 do Código Civil e Lei n.
11.441⁄2007, e (c) deve haver a participação de
um advogado, que irá representar o interesse
de seus clientes, criando-se uma isonomia nos
atos praticados.

Cabe mencionar que a Resolução nº 35, de
24 de abril de 2007 do Conselho Nacional de
Justiça, em seu art. 9º, proíbe expressamente
que o cartório indique advogados às partes,
sendo que no caso de as partes não conhecerem um advogado ou não dispuserem de
condições financeiras para tanto, caberá ao tabelião recomendar-lhes a Defensoria Pública,
onde houver, ou, na sua ausência, a Seccional
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Por sua vez, os cônjuges não estão obrigados a comparecer no cartório, podendo se
fazer representar através de mandatário constituído e precedido de procuração pública
válida por 30 (trinta) dias, contendo poderes
especiais específicos para a prática do ato, vide
art. 36 da Res. nº 35/2007 CNJ. Caso um dos
cônjuges esteja no exterior, poderá o instrumento público ter o prazo de validade estendido até 90 (noventa) dias desde que emanado pelo Consulado Brasileiro. Sendo um dos
cônjuges estrangeiro, o procedimento deverá
ser feito por um tabelião local, precedido do
apostilamento e registro no Cartório de Títulos e Documentos acompanhado de tradução
juramentada. Vale ressaltar que ao advogado
é vedado o acúmulo das funções de assistente
jurídico e procurador de uma das partes.
Agora, pensando na validade material da
declaração de vontade, verificar as cláusulas
da convenção é indispensável, em atendimento ao disposto no art. 34, § 2º, da Lei do
Divórcio. Logo, temos que no caso da partilha deverá ser avaliada, além do seu aspecto formal, o seu aspecto material, ou seja, a

“Hoje o cidadão pode optar
entre praticar o ato no Judiciário
ou em cartório. Insta salientar,
que se houver qualquer litígio
como a exemplo da existência
de um filho menor, a esfera
judicial ainda será a única
solução”
regular distribuição do patrimônio do casal.
Caso existam razões para divergências na
distribuição do patrimônio, a exemplo de
compensação de dívida de um cônjuge ao outro, tal fato deverá constar de forma expressa
na escritura. Observa-se que nestes casos, a
primeira vista, havendo dúvida sobre a distribuição do patrimônio, o tabelião se eximirá
de lavrar a escritura pública, consignando a
motivação e encaminhando as partes para a
solução via judicial.
Ao final, uma vez preenchidos os requisitos
legais e após lavrada a escritura, não é necessária que seja feita sua homologação perante
o juiz para que esta surta os efeitos esperados,
eis que os efeitos são imediatos, constituindose título hábil para os demais atos de registros,
conforme previsão do art. 733, §1º do Código
de Processo Civil de 2015. Em regra, a escritura deve ser levada ao Cartório de Registro
Civil das Pessoas
Naturais para averbação no assento de ca-
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samento a fim de que seja alterado o estado
civil das partes.
E ainda, a título de afastar eventuais problemas com terceiros, havido a transferência de
bens entre os cônjuges, para que seja formalizada, é imprescindível apresentar a escritura
no Cartório de Registro de Imóveis, no DETRAN quando se tratar de veículos, no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou
na Junta Comercial nos casos de sociedades,
em bancos, etc.
Por fim, considerando a falta de uniformidade na interpretação das regras da Lei
nº 11.441/2007 voltada para o divórcio extrajudicial, o Conselho Nacional de Justiça
foi brilhante ao editar a Res. nº 35/2007, que
disciplinou a aplicação do novo diploma pelos
serviços notariais e de registro, mostrando-se
medida salutar indispensável ao bom exercício da função, alcançando a verdadeira segurança e solidez das relações jurídicas.
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