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EDITORIAL

Formando
Mediadores Judiciais!

N

o dia 16 de fevereiro de 2018, o SINOREG-ES deu início a uma parceria com
o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e a Escola de Magistratura do Espírito Santo – EMES, voltada para
formação de mediadores judiciais oficializados pelo Tribunal de Justiça do Estado.
Trata-se de um curso bem aprofundado sobre o tema da mediação, com carga de 40
horas teóricas e 60 horas práticas.
A mediação é um processo voluntário que oferece àqueles que estão vivenciando um
conflito familiar, ou qualquer outro conflito de relação continuada, a oportunidade e o
espaço adequados para solucionar questões relativas à separação, sustento e guarda de
crianças, visitação, pagamento de pensões, divisão de bens e outras matérias, especialmente as de interesse da família.
As partes poderão expor seu pensamento e terão uma oportunidade de solucionar
questões importantes de um modo cooperativo e construtivo. O objetivo da mediação é
prestar assistência na obtenção de acordos, que poderá constituir um modelo de conduta para futuras relações, num ambiente colaborativo em que as partes possam dialogar
produtivamente sobre suas necessidades.
A ideia deste curso é de que no futuro o Conselho Nacional de Justiça possa ampliar
o rol de entidades aptas a realizarem sessões de mediação e que as serventias extrajudiciais sejam condecoradas com essa possibilidade de prestar mais um novo serviço para
a sociedade.
É sabido que os cartórios lidam diariamente com diversas situações que envolvem
os anseios dos cidadãos, tal como a lavratura de certidões de casamento e/ou divórcio,
partilha e inventário, entre demais temas voltados para o cotidiano do cidadão. Para
tanto, os delegatários do foro extrajudicial já contam com a formação especializada em
direito, principalmente.
Márcio Valory Silveira
Presidente do SINOREG-ES

“O objetivo da mediação
é prestar assistência na
obtenção de acordos, que
poderá constituir um modelo
de conduta para futuras
relações”

Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES
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Tio e sobrinho viram pai e filho
por meio do registro socioafetivo
A paternidade socioafetiva não é uma adoção, é um reconhecimento
que antes só poderia ser feito através de decisão judicial

D

esde novembro de 2017, o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), por meio
do Provimento nº 63 autorizou que a
paternidade ou maternidade socioafetiva fosse realizada em uma serventia extrajudicial de
registro civil.
Esse procedimento, antes, só era permitido
por meio de ação judicial e, em certos casos,
poderiam demorar anos para ser concluído,
além de gerar custos.
No entanto, os cartórios de registro civil
do Espírito Santo já vivem essa realidade.
Segundo Patrícia Nascimento, escrevente do
Cartório “Dyonizio Ruy”, não existe mais a
burocracia de pagar advogado e aguardar decisão judicial. “A partir desse Provimento, o
cartório já faz esse reconhecimento e já averba
4
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na certidão de nascimento do filho reconhecido”, diz.
Diferente da adoção, o registro socioafetivo
exige que os pais biológicos estejam de acordo,
caso a criança tenha mais de 12 anos, ela pode
participar da decisão.
A inclusão do nome dos pais socioafetivos
na certidão de nascimento não exclui os nomes dos genitores.
“Tio, avô, padrinho podem entrar com o
pedido de reconhecimento, já os ascendentes
(neto, filho e irmão) não podem reconhecer”,
esclarece Patrícia.
O empresário Josélio Teixeira Sobrinho é
um exemplo de quem optou pela paternidade
socioafetiva. De maneira voluntária, o empresário procurou um cartório de registro civil

para oficializar a decisão e passou a ter os direitos e obrigações legais de um pai biológico
sobre seu sobrinho e afilhado.
Segundo o empresário, há três anos sua
irmã faleceu e desde então seu sobrinho vive
sob seus carinhos e cuidados.
“Agora, com essa certidão, a gente está no
caminho mesmo de saber que não tem volta. Sou o pai, sou o querido dele, sou o padrinho, sou tio, e, agora mais do que nunca,
ele é meu filho, pois sempre foi assim que
o tratei.”
A reportagem foi exibida no dia 10 de março, no Jornal Tribuna Notícias – 1ª Edição.
O vídeo está disponível
no site do Sinoreg-ES.

O que diz o Provimento
Art. 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de
pessoa de qualquer idade será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas
naturais.
§ 1° O reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade será irrevogável, somente podendo ser desconstituído pela via
judicial, nas hipóteses de vício de vontade,
fraude ou simulação.
§ 2° Poderão requerer o reconhecimento da
paternidade ou maternidade socioafetiva de
filho os maiores de dezoito anos de idade, independentemente do estado civil.
§ 3° Não poderão reconhecer a paternidade
ou maternidade socioafetiva os irmãos entre
si nem os ascendentes.
§ 4° O pretenso pai ou mãe será pelo menos
dezesseis anos mais velho que o filho a ser
reconhecido.
Art. 11. O reconhecimento da paternidade
ou maternidade socioafetiva será processado
perante o oficial de registro civil das pessoas
naturais, ainda que diverso daquele em que
foi lavrado o assento, mediante a exibição de
documento oficial de identificação com foto do
requerente e da certidão de nascimento do filho, ambos em original e cópia, sem constar
do traslado menção à origem da filiação.
§ 1° O registrador deverá proceder à minuciosa verificação da identidade do requerente,
mediante coleta, em termo próprio, por escri-

to particular, conforme modelo constante do
Anexo VI, de sua qualificação e assinatura,
além de proceder à rigorosa conferência dos
documentos pessoais.
§ 2° O registrador, ao conferir o original,
manterá em arquivo cópia de documento de
identificação do requerente, juntamente com
o termo assinado.
§ 3° Constarão do termo, além dos dados do
requerente, os dados do campo FILIAÇÃO e do
filho que constam no registro, devendo o registrador colher a assinatura do pai e da mãe do
reconhecido, caso este seja menor.
§ 4° Se o filho for maior de doze anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade
socioafetiva exigirá seu consentimento.
§ 5° A coleta da anuência tanto do pai quanto
da mãe e do filho maior de doze anos deverá
ser feita pessoalmente perante o oficial de registro civil das pessoas naturais ou escrevente
autorizado.
§ 6° Na falta da mãe ou do pai do menor, na
impossibilidade de manifestação válida destes ou do filho, quando exigido, o caso será
apresentado ao juiz competente nos termos
da legislação local.
§7° Serão observadas as regras da tomada de
decisão apoiada quando o procedimento envolver a participação de pessoa com deficiência
(Capítulo 111 do Título IV do Livro IV do Código
Civil).
§ 8° O reconhecimento da paternidade ou
da maternidade socioafetiva poderá ocorrer

Certidão de
Registro Civil

R

Portaria Interministerial
1537/14

Modelo aprovado pela

Art. 12. Suspeitando de fraude, falsidade,
má-fé, vício de vontade, simulação ou dúvida
sobre a configuração do estado de posse de filho, o registrador fundamentará a recusa, não
praticará o ato e encaminhará o pedido ao juiz
competente nos termos da legislação local.
Art. 13. A discussão judicial sobre o reconhecimento da paternidade ou de procedimento
de adoção obstará o reconhecimento da filiação pela sistemática estabelecida neste provimento.
Parágrafo único. O requerente deverá declarar
o desconhecimento da existência de processo
judicial em que se discuta a filiação do reconhecendo, sob pena de incorrer em ilícito civil
e penal.
Art. 14. O reconhecimento da paternidade ou
maternidade socioafetiva somente poderá ser
realizado de forma unilateral e não implicará o
registro de mais de dois pais e de duas mães
no campo FILIAÇÃO no assento de nascimento.
Art. 15. O reconhecimento espontâneo da
paternidade ou maternidade socioafetiva não
obstaculizará a discussão judicial sobre a verdade biológica.

Em conformidade
com o
Provimento CGJE
S nº 020/2017

No padrão do CNJ,
Prov. 63 de 14/11/2017 e

por meio de documento público ou particular
de disposição de última vontade, desde que
seguidos os demais trâmites previstos neste
provimento.
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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)
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)

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
03/09/2018.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR**: R$ 50,00 (cinquenta reais) – associados e
estudantes de direito
R$ 100,00 (cem reais) – não associados
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 VitóriaFDV, 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
03/09/2018.
VAGAS: 80 (oitenta vagas)
VALOR**: R$ 50,00 (cinquenta reais) – associados e
estudantes de direito
R$ 100,00 (cem reais) – não associados
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.
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3º SIMPÓSIO DE DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL

A atuação dos registradores civis no âmbito de medidas desburocratizantes e desjudicializantes: um
enfoque nos novos serviços em colaboração com o Poder Público (prov. 63/2017 e 66/2018 do CNJ) A Regularização Fundiária pelos Notários: O Usucapião Administrativo e a Lei 13.465/2017 - Usucapião
Extrajudicial e sua Prática no Registro de Imóveis - Novas Tendências do Protesto
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: 250 (duzentos e cinquenta vagas)
VALOR**: R$ 80,00 (oitenta reais) – associados do SINOREG-ES, ANOREG-ES, CNB-ES, IEPTB-ES,
ARPEN e estudantes de direito
R$ 160,00 (cento e sessenta reais) – não associados
OBS.: Local Auditório Hotel Golden Tulip (Vitória/ES)
ABERTURA
Presença de Autoridades, Corregedor Geral da Justiça, Desembargadores, Juízes, Promotores,
Deputados Estaduais, Senadores / Deputados Federais, Governador / Secretários e Prefeitos /
Secretários
Presença dos Presidentes das Instituições de Classe Notariais e Registrais
Dr. Helvécio Duia Castello, Presidente da Anoreg-ES
Dr. Márcio Valory Silveira, Presidente do Sinoreg-ES
Dr. João Dalmácio Castello Miguel, Presidente do IEPTB-ES
Dr. Rodrigo Reis Cyrino, Presidente do CNB-ES
Palestras – manhã
A ATUAÇÃO DOS REGISTRADORES CIVIS NO ÂMBITO DE MEDIDAS DESBUROCRATIZANTES E
DESJUDICIALIZANTES: UM ENFOQUE NOS NOVOS SERVIÇOS EM COLABORAÇÃO COM O PODER
PÚBLICO (PROV. 63/2017 E 66/2018 DO CNJ)
ARION TOLEDO CAVALHEIRO JÚNIOR
Registrador Civil em Francisco Beltrão – PR e Presidente da Associação Nacional dos Registradores de
Pessoas Naturais – ARPEN-BR
Mediadores:
Dr. Jeferson Miranda - Oficial de Registro Civil de Iúna/ES e Ex Presidente do Sinoreg/ES
Dr. Roberto William de Oliveira Ruy - Oficial de Registro Civil de Marilândia/ES
A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PELOS NOTÁRIOS: O USUCAPIÃO ADMINISTRATIVO E A LEI
13.465/2017
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 pósgraduação 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)
Mediadores:
Dr. Rodrigo Reis Cyrino - Tabelião de Notas do Cartório do 2º Ofício de Linhares /ES, Presidente do
Colégio Notarial - Seção Espírito Santo e Mestre em Direito, Estado e Cidadania
Dr. Milson Fernandes Paulin - Tabelião de Notas do Cartório do Distrito de Guaraná - Aracruz/
ES, Pós-graduado em Direito Notarial e Registral pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC/MG), Autor de obras em sites e revistas especializadas e Membro da União Internacional do
Notariado (UINL)
Dra. GERUSA CORTELETTI RONCONI - Tabeliã de Notas do Cartório do 2º Ofício de Vila Velha/ES
Palestras – tarde
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL E SUA PRÁTICA NO REGISTRO DE IMÓVEIS
JOÃO PEDRO LAMANA PAIVA
Oficial do 1º Registro de Imóveis de Porto Alegre, Capital do Rio Grande do Sul
Ex Presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB)
Mediadores:
Dr. Helvécio Duia Castello - Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Vitória - 2ª Zona/ES,
Presidente da Anoreg-ES e Ex Presidente do IRIB
BRUNO SANTOLIN CIPRIANO - Oficial do 1º Registro de Imóveis de Vargem Alta/ES e Palestrante em
Direito Notarial e Registral
JOCSÃ ARAÚJO MOURA - Oficial do 1º Registro de Imóveis de Boa Esperança/ES
NOVAS TENDÊNCIAS DO PROTESTO
Mediadores:
Rogério Lugon Valladão - Tabelião de Protesto em Cachoeiro do Itapemirim/ES
Bruno do Valle Couto Teixeira - Tabelião Substituto da 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES

ATENÇÃO!
Em razão da suspensão da vigência do Novo Código de Normas pela Corregedoria Geral
da Justiça do Espírito Santo, os cursos referentes as suas inovações estão CANCELADOS.
(MÓDULO I) - Cancelado devido a suspensão do Novo Código de Normas
PAINEL DE ESTUDOS: 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$ 25,00 (vinte e cinco reais) – associados e estudantes de direito
R$ 50,00 (cinquenta 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)
O PROVIMENTO 63 DO CNJ E SUAS REPERCUSSÕES NO MEIO REGISTRAL
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$ 25,00 (vinte e cinco reais) – associados e estudantes de direito
R$ 50,00 (cinquenta reais) – não associados
PALESTRANTES:
MARCIA FIDELIS LIMA
Registradora pública em Minas Gerais, Presidente do IBDR - Instituto Brasileiro
de Direito Registral, Especialista em Direito Registral e Pós-graduando em
Direito das Famílias e Sucessões
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.
(MÓDULO III) - Cancelado devido a suspensão do Novo Código de Normas
PAINEL DE ESTUDOS: 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$ 25,00 (vinte e cinco reais) – associados e estudantes de direito
R$ 50,00 (cinquenta reais) – não associados
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, Vice-presidente
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

*Cronograma sujeito a alterações.

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
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) - Cancelado devido a suspensão do Novo Código de Normas
PAINEL DE ESTUDOS: INOVAÇÕES DO NOVO CÓDIGO DE NORMAS DO
ESPÍRITO SANTO E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA:
PROTESTO
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$ 25,00 (vinte e cinco reais) – associados e estudantes de direito
R$ 50,00 (cinquenta reais) – não associados
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

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$ 50,00 (cinquenta reais) – associados e estudantes de direito
R$ 100,00 (cem reais) – não associados
PALESTRANTE:
LUIZ GABRIEL COSTA PASSOS
Instrutor, como Perito Criminal na área do treinamento, com formação e vasta
experiência didática e em metodologia de ensino de verificação rápida de
fraudes, por parte do Instrutor.

(MÓDULO V)
PAINEL DE ESTUDOS: INOVAÇÕES DO NOVO CÓDIGO DE NORMAS DO
ESPÍRITO SANTO E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA: REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA - Cancelado devido a suspensão do
Novo Código de Normas.
DATA: 26 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$ 25,00 (vinte e cinco reais) – associados e estudantes de direito
R$ 50,00 (cinquenta reais) – não associados
PALESTRANTES:
CAMILA DO VALLE COUTO TEIXEIRA FARDIN (RTDPJ)

**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
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Abertas as inscrições para a
16ª Convergência do Protesto em Pernambuco
Encontro Nacional do IEPTB será realizado na cidade de
Cabo de Santo Agostinho entre os dias 19 e 21 de setembro.
Inscrições abertas pelo site http://convergenciape2018.com.br .

E

ntre os dias 19 e 21 de setembro de 2018,
o Sheraton Reserva do Paiva Hotel &
Convention Center, localizado na cidade do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, receberá a 16ª edição da Convergência - Encontro Nacional de Tabeliães de
Protesto de Títulos e Documentos de Dívida.
O evento reúne tabeliães de protesto de
todo o Brasil, em torno de discussões sobre
estudos e inovações que busquem colaborar
com o desenvolvimento profissional, tecnológico e administrativo dos serviços cartoriais.
O anfitrião desta edição será o Instituto de
Protesto de Títulos do Brasil - Seção Pernambuco (IEPTB-PE).
Além da participação marcante de autoridades e palestrantes de relevo, que vão debater
temas de destaque para a atividade notarial no
País, o evento será marcado ainda pela comemoração dos 30 anos de criação do Instituto
de Protesto de Títulos do Brasil e dos 15 anos
de sua seção em Pernambuco.
8
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Para Isabella Falangola, presidente do Instituto de Protesto – Seção Pernambuco, “este
evento será um momento especial para estarmos juntos, fortalecendo e uniformizando
nossos procedimentos de atuação, fundamentais para consolidar os avanços que vêm sendo
conquistados a cada ano”.

“Desejamos apresentar
nosso Estado aos colegas
cartorários de todo o
País, de forma calorosa e
acolhedora. Ofereceremos
uma programação técnica
de altíssima qualidade,
além de momentos festivos
inesquecíveis”
Isabella Falangola, presidente do IEPTB/PE

“Desejamos apresentar nosso Estado aos
colegas cartorários de todo o País, de forma
calorosa e acolhedora. Ofereceremos uma
programação técnica de altíssima qualidade,
além de momentos festivos inesquecíveis”,
afirma.
As Inscrições para a 16ª Convergência deverão ser efetuadas on-line por meio do site
http://convergenciape2018.com.br.
A inscrição do participante inclui palestras,
material do evento, certificado, coffee break,
almoços, coquetel de abertura e jantar de confraternização. Já a inscrição do acompanhante
inclui participar do coquetel de abertura, dois
almoços e jantar de confraternização.
O pagamento poderá ser via boleto bancário ou cartão de crédito. A inscrição será confirmada mediante o preenchimento completo
da ficha disponibilizada no site e com o pagamento da inscrição. Em caso de inscrições no
local, o pagamento poderá ser realizado em
dinheiro e cartão de débito/crédito (1x).
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XXIII Congresso Notarial Brasileiro
acontecerá em maio no Paraná
A cidade de Foz do Iguaçu receberá o evento entre os dias 16 e 18 de maio.
Inscrições estão abertas pelo site: www.congressonotarial.com.br .

O

Colégio Notarial do Brasil (CNB), entidade representativa dos 9 mil notários brasileiros, com o apoio das suas
seccionais estaduais, realiza o XXIII Congresso Notarial Brasileiro, na cidade de Foz do
Iguaçu (PR), no Paraná, entre os dias 16 e 18
de maio de 2018.
Nesta edição, o evento terá temas atuais da
sociedade e os desafios do novo mundo em
que vivemos e seus reflexos para os tabeliães
de notas. A Palestra Magna será proferida pelo
doutor em História Social pela USP Leandro
Karnal, com o tema: Transformação e protagonismo: estratégia de um novo tempo.
O Congresso traz, em sua programação, palestras e debates pertinentes à nova sociedade
que se desenha e os novos desafios que ela traz
para os notários. Serão abordados temas atuais
a respeito da sociedade, os desafios desse novo
mundo e as estratégias a serem adotadas para estar sempre atualizado e dominando as novas tecnologias. Márcio Evangelista Ferreira da Silva,
juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) e professor no curso de Graduação em
Direito do IE será um dos palestrantes do evento.
O XXIII Congresso Notarial Brasileiro
ocorrerá no hotel Wish Golf Resort. Eleito o
melhor resort do Brasil, está localizado a apenas 20 minutos das Cataratas do Iguaçu e a 6 km
do aeroporto, bem na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, contando com infraestrutura ideal. As inscrições podem ser feitas através do site http://congressonotarial.com.br.

Leandro Karnal, doutor em História Social pela USP, ministrará a Palestra Magna do XXIII
Congresso Notarial Brasileiro
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Foz do Iguaçu
Situada no Estado do Paraná, Foz do Iguaçu
é o terceiro destino turístico de visitantes estrangeiros no Brasil e o primeiro da região sul.
Conhecida internacionalmente por suas cataratas, Foz é uma das sete maravilhas naturais
do mundo, na divisa com a cidade argentina
de Puerto Iguazú e Ciudad del Este, no Paraguai. Além das belezas naturais, Foz do Iguaçu abriga a usina de Itaipu Binacional, a maior
produtora de energia em volume de água do
mundo, e se orgulha de ser uma cidade onde
etnias se encontram e vivem em harmonia,
tendo muitas igrejas de diferentes crenças, um
templo budista e uma mesquita.

Projetos da desburocratização recebem
emendas em Plenário e seguem para a CCJ
PLS 17/2018, que altera a Lei dos Cartórios, esteve
na pauta de discussão no Congresso Nacional

Um dos projetos analisados pela Comissão Mista de Desburocratização autoriza a ampliação dos horários de funcionamento dos cartórios

N

o dia 7 de março foram discutidos, em
segunda sessão no Plenário, dois projetos voltados à diminuição da burocracia. Como receberam emendas, seguiram
para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), que dará parecer sobre os
pedidos de mudança. Os textos foram elaborados pela Comissão Mista de Desburocratização (CMD) e apresentados no encerramento dos trabalhos legislativos do ano passado.
A CCJ ficará responsável pela análise, pois
a comissão que elaborou os projetos já foi extinta. As duas sessões de discussão antes da
votação em primeiro turno são uma regra do

Regimento Comum para os projetos elaborados por comissões mistas, com participação
de senadores e deputados. Depois da análise
das emendas e da votação em primeiro turno,
os textos ainda passarão por um segundo turno de votação.
Um dos projetos autoriza a ampliação dos
horários de funcionamento dos cartórios
(PLS15/2018). Atualmente, os horários e dias
de funcionamento de cartórios obedecem a
determinação do juizado competente da localidade, respeitado o mínimo de seis horas
diárias de atendimento. Nos fins de semana e feriados, o atendimento funciona com

o esquema de plantão. O projeto autoriza o
funcionamento dos cartórios em horários e
dias extras ao previamente determinado, a
critério dos tabeliães, desde que haja autorização do juiz.
O projeto (PLS 17/2018) também foi discutido. Ele altera a Lei dos Cartórios, para obrigar os serviços notariais e de registro a intermediar pedidos dos usuários relativos a atos
de outras serventias. Atualmente, os cartórios
só podem realizar atos dentro do município
de sua delegação. Pelo projeto, terão a obrigação de intermediar os serviços e a entrega de
documentos de cartórios de outras regiões.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Decisão do STF garante a pessoas
trans o direito de mudar de nome
e gênero sem ordem judicial
Com a decisão, Cartórios de Registro Civil ficam autorizados a
realizar a alteração apenas com autodeclaração do interessado
Por Priscilla Cardoso

R

ealizar um saque no banco, ir ao médico ou ao dentista, comparecer em uma
entrevista de emprego. Todas essas
ações são consideradas simples e cotidianas
para a maioria dos brasileiros. Mas para Alexandre Peixe dos Santos é difícil até de lembrar
o número de vezes que atos simples como estes
se tornaram um momento de constrangimento
e até humilhação.
Assumido transexual há 15 anos, Alexandre
já chegou a ser levado para sala de segurança de
um banco para ser interrogado. O motivo? Sua
aparência física masculina não condizia com o
nome feminino de seus documentos de identidade. “Já passei por inúmeros constrangimentos como este. Posso até escolher qual história
contar. E para provar que sou eu, preciso abrir
toda minha vida pessoal para um completo estranho, além de ter que conviver com o olhar
de julgamento das pessoas”, lamenta. “Por conta de situações como essas, infelizmente, é difícil conseguir um trabalho formal. Trabalhava
como recreador infantil, mas quando comecei a
fazer as mudanças no meu corpo fui demitido.
Eles não falaram que era por conta disso, mas
ficou claro. Depois, nunca mais consegui emprego formal. O que consigo são postos informais com a ajuda de alguém da militância ou
em locais relacionadas ao movimento”, explica.
Para acabar com esse tipo de constrangimento, Alexandre entrou com uma ação no
Tribunal de Justiça solicitando a alteração de
seu prenome e gênero no registro civil, só que
processos como o dele costumam ser longos.
“Meu pedido está na Justiça há seis meses. E
para comprovar minha condição de transexual, vou precisar apresentar cartas de familiares e laudos médicos. Além disso, também foi
marcada para abril uma perícia em que devo
conversar com um psicólogo que irá avaliar
minha condição”, explica.
Mas a história de Alexandre pode ter um final feliz mais cedo do que ele mesmo espera.
Em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4275 (ADI 4275), o Supremo
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Sessão Plenária do STF decidiu pela autorização da mudança de nome e sexo diretamente nos
Cartórios de Registro Civil

Tribunal Federal (STF) reconheceu que os
transgêneros, independentemente da cirurgia
de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, têm o
direito à substituição de prenome e sexo diretamente no Cartório de Registro Civil.
Ajuizada pela Procuradoria Geral da República (PGR), a ação solicitava que o artigo 58 da
Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) fosse
interpretada conforme a Constituição Federal
e o Pacto de São José da Costa Rica, no sentido
de ser possível a alteração de prenome e gênero

no registro civil mediante averbação no registro
original, sem a necessária autorização judicial.
Votaram nesse sentido, os ministros Edson
Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber,
Luiz Fux, Celso de Mello e a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia. Ficaram vencidos,
neste ponto, o ministro Marco Aurélio (relator), que considerou necessário procedimento
de jurisdição voluntária (em que não há litígio);
e os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo
Lewandowski e Gilmar Mendes, que exigiam
autorização judicial para a alteração.

Para o ministro Edson Fachin, a identidade
de gênero é manifestação da própria
personalidade da pessoa humana e, como tal,
cabe ao Estado apenas o papel de reconhecêla, nunca constituí-la

“Estamos escrevendo uma página libertadora
para um dos grupos mais marginalizados,
estigmatizados e discriminados na
sociedade”, disse em seu voto o ministro Luís
Roberto Barroso

Em seu voto, o ministro Edson Fachin destacou que a identidade de gênero é manifestação
da própria personalidade da pessoa humana
e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de
reconhecê-la, nunca constituí-la. “A pessoa não
deve provar o que é, e o Estado não deve condicionar a expressão da identidade a qualquer
tipo de modelo, ainda que meramente procedimental”, afirmou o ministro.
Acompanhando o voto de Fachin, o decano
do STF, Celso de Mello, destacou em seu voto
que com este julgamento, o Brasil dá mais um
passo significativo contra a discriminação e o
tratamento excludente que tem marginalizado
grupos como a comunidade dos transgêneros.
Para ele, o Estado não pode limitar, restringir,
excluir, obstar ou embaraçar o exercício, por
qualquer pessoa, de seus direitos à identidade
de gênero. “Mesmo porque não é a cirurgia
que atribui à pessoa a condição de transgênero,
nem é esse procedimento cirúrgico que constitui requisito para o livre exercício, pelo transgênero, desse expressivo direito da personalidade.

Para que o regime democrático não se reduza
a uma categoria político-jurídica meramente
conceitual ou simplesmente formal, é necessário assegurar às minorias, a plenitude de meios
que lhes permitam exercer, de modo efetivo, os
direitos fundamentais que a todos, sem distinção, são assegurados, pois ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, aos
princípios superiores consagrados pela Constituição da República”, votou o ministro.
“Estamos escrevendo uma página libertadora para um dos grupos mais marginalizados,
estigmatizados e discriminados na sociedade
que é o grupo das pessoas transexuais e travestis. Você discriminar alguém por ser transexual
ou travesti é discriminar alguém por uma condição inata, é como discriminar alguém por ser
latino americano, por ser americano, por ser
árabe. O que foge a qualquer senso de razão. O
aprimoramento civilizatório é a capacidade de
aprender a respeitar quem é diferente da gente.
E, portanto, essas pessoas que já enfrentam todas as dificuldades precisam de outras ajudas
para ter um ambiente acolhedor, inclusivo, que
permita que se incorporem à sociedade e não
que vivam na marginalidade. O que incorpora coisas novas para as nossas vivências são as
pessoas que são diferentes”, se manifestou o ministro Luís Roberto Barroso.
Já a presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, considerou que o julgamento marca mais um passo na caminhada pela efetivação
material do princípio da igualdade, no sentido
da não discriminação e do não preconceito. Ela
baseou seu voto no direito à honra, à imagem,

“A pessoa não deve provar o
que é, e o Estado não deve
condicionar a expressão da
identidade a qualquer tipo de
modelo, ainda que meramente
procedimental”
Edson Fachin, ministro do STF

Para o decano do STF, Celso de Mello, o
Estado não pode limitar, restringir, excluir,
obstar ou embaraçar o exercício, por qualquer
pessoa, de seus direitos à identidade de
gênero

“É necessário assegurar às
minorias, a plenitude de meios
que lhes permitam exercer,
de modo efetivo, os direitos
fundamentais que a todos, sem
distinção, são assegurados,
pois ninguém se sobrepõe, nem
mesmo os grupos majoritários,
aos princípios superiores
consagrados pela Constituição
da República”
Celso de Mello, ministro decano do STF

à vida privada, nos princípios constitucionais
da igualdade material, da liberdade, da dignidade e no direito de ser diferente, entre outros.
“Cada ser humano é único, mas os padrões se
impõem”, afirmou. “O Estado há que registrar o
que a pessoa é, e não o que acha que cada um
de nós deveria ser, segundo a sua conveniência”,
concluiu ela.
Desburocratização
Com a decisão do STF, os Cartórios de Registro Civil podem realizar a alteração do prenome e do gênero sem a necessidade de uma
determinação judicial. Na sentença também
ficou determinado que a mudança dentro dos
cartórios extrajudiciais só poderá ser feita por
pessoas com idade igual ou superior a 18 anos
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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A presidente do Supremo, ministra Carmén
Lúcia, considerou que o julgamento marca
mais um passo na caminhada pela efetivação
material do princípio à igualdade

“Essa é uma vitória da cidadania e da
democracia”, destaca o presidente do
IBDFam, Rodrigo da Cunha Pereira

e que se encontrem há, pelo menos, três anos
sob convicção de pertencer ao gênero oposto
ao biológico.
“Um dos pontos importantes da decisão é
permitir que essa alteração seja feita diretamente no Cartório de Registro Civil. Porque
existem cartórios em todos os cantos do País.
Então, as pessoas não vão ter que se deslocar
para uma cidade maior, nem procurar advogado, nem a Defensoria Pública. Desta forma,
entendo que se está aproximando a Justiça da
população”, afirma a advogada e presidente da
Comissão de Diversidade Sexual do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
Maria Berenice Dias.
“Permitir que essa alteração seja feita diretamente nos Cartórios de Registro Civil é um dos
grandes méritos dessa decisão. Porque, na minha visão, um dos principais objetivos do STF
foi o de simplificar e desburocratizar o processo; além de acabar com o preconceito e com a
discriminação. A pessoa vai se autodeclarar, em
um cartório, que tem em todas as localidades,
sem burocracia, e acabar com o estigma. Entendo que o objetivo da decisão é exatamente

facilitar, desburocratizar e acabar com estigma,
tornando efetiva a integração dessas pessoas na
sociedade”, comenta o presidente do Instituto
Brasileiro de Direito de Família de São Paulo
(Ibdfam-SP), João Ricardo Brandão Aguirre.
Para padronizar o atendimento dentro dos
Cartórios de Registro Civil, a Corregedoria
Nacional de Justiça deve publicar, após a divulgação do acórdão com a decisão do STF, uma
portaria regulamentando o procedimento dentro das unidades. A expectativa é que o ato seja
feito de forma simples, com o interessado apenas apresentando uma autodeclaração.
“Acredito que deveria seguir os mesmos moldes do modelo argentino, em que o interessado
assina uma carta de próprio punho se autodeclarando transgênero e solicitando a alteração”,
afirma o presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família (Ibdfam), Rodrigo
da Cunha Pereira. “O Ibdfam está até preparando um pedido para que o CNJ crie a regulamentação para que não haja dúvidas e os cartórios não se recusem em fazer o ato”, completou.
“A minha expectativa é que os procedimentos seguirão para os mesmos moldes do que foi
definido para o Provimento n° 16/2012, com
o interessado fazendo uma autodeclaração. Já
com relação aos custos, ainda aguardamos a
manifestação do CNJ, mas a gratuidade deve
existir apenas para os casos já previstos na lei”,
comentou Aguirre.
“É importante destacar que para a pessoa solicitar a mudança, ela terá que ter a aparência do
gênero com o qual se identifica. Um homem,
com traços e aparência masculina, não poderá
solicitar a alteração para um nome feminino.

“Já passei por inúmeros
constrangimentos e para provar
que sou eu, preciso abrir toda
minha vida pessoal para um
completo estranho”
Alexandre Peixe, transexual
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“Permitir que essa alteração seja feita
diretamente nos cartórios de registro civil é um
dos grandes méritos dessa decisão”, destaca o
presidente do IBDFam-SP, João Aguirre

“É importante destacar que
para a pessoa solicitar a
mudança, ela terá que ter a
aparência do gênero com o
qual se identifica”
Maria Berenice Dias, advogada

Abordo essa questão porque têm surgido questionamentos com relação a cotas em concursos
públicos. De que as pessoas poderiam solicitar
essa mudança para conseguir entrar nessas cotas. Mas esse argumento não tem fundamento.
Porque duvido que um homem vá modificar
seu corpo, simplesmente para conseguir ter direito a uma cota”, explica Maria Berenice.
Vitória
Apesar do acórdão ainda não ter sido publicado, a decisão do STF foi recebida com entusiasmo. Na avaliação da presidente da Articulação
Nacional de Travestis e Transexuais (Antra),
Keila Simpson, a decisão é extremamente positiva e trará um pouco mais de cidadania para
essa parcela da população.
“Nós não temos nenhuma lei que verse sobre
os direitos do LGBT no Brasil. O Legislativo
não se debruçou ainda sobre essa população.
Não legislou matéria nenhuma para esse público, de forma que, o STF tem feito esse papel.
Para nós é muito importante ver que a Suprema Corte está atendendo aos nossos pleitos. E
a mudança mais significativa é que essa decisão

lização de uma cirurgia ou de um tratamento
hormonal, mas apenas pela autoidentificação;
E também por permitir que toda essa alteração
seja feita diretamente nos Cartórios de Registro
Civil, sem a necessidade de uma ação judicial.
Assim, essa se torna uma decisão muito importante que vai tirar da marginalidade e da exclusão uma parcela da nossa população”, celebrou
Maria Berenice.
Autor do Projeto de Lei nº 5002/2013 (Projeto João W Nery) – que dispõe sobre o direito à
identidade de gênero – o deputado Jean Wyllys
(PSOL/RJ) afirmou não haver dúvidas que há
um avanço com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
“A retificação dos registros civis é um pleito
antigo e justo de pessoas que são historicamente discriminadas por uma omissão injustificável do Estado. Algumas decisões de juízes em
processos judiciais requerendo a modificação
do nome e do sexo nos documentos de identidade beiram pregações religiosas e ignoram
completamente a laicidade do Estado. Absurdos perpetrados por décadas e que, finalmente,
poderão ficar no passado”, afirmou.

deixa de constranger as pessoas. Além disso,
ela também garante a dignidade que vem pelo
nome. É pelo nome que a pessoa se identifica.
É o nome pelo qual a pessoa escolheu ser reconhecida”, completa.
Já o presidente do Ibdfam Brasil destacou
que a decisão do STF tem extrema importância
jurídica e política. “Essa foi uma vitória da cidadania e da democracia. Porque essas pessoas,
para serem reconhecidas por sua verdadeira
identidade, tinham que passar por um verdadeiro calvário, com cirurgia de mudança de
sexo, tratamento hormonal, etc. E essa decisão
do STF facilitou a vida dessas pessoas, porque
o STF reconheceu que o gênero é uma construção social”, disse Rodrigo Pereira.
“A decisão do STF é um marco significativo,
diante da absoluta omissão do legislador com
relação a essa minoria da população. Mais uma
vez, o STF desempenhou o papel de suprir uma
omissão do Poder Legislativo. Essa foi uma
decisão bastante vanguardista. Primeiro, por
utilizar uma nomenclatura que engloba diversos grupos de classe; depois, por permitir que
alteração do registro seja independente da rea-

“A retificação dos registros civis é um
pleito antigo e justo de pessoas que são
historicamente discriminadas por uma
omissão injustificável do Estado”, afirma o
deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ)

“A decisão do STF vai tirar da marginalidade
um segmento importante da população”

Maria Berenice Dias foi a primeira mulher
a ingressar na magistratura do Rio Grande do
Sul e a primeira desembargadora nesse Estado. Pós-graduada e mestre em Processo Civil
pela PUC-RS, especializou-se em Direito Homoafetivo, Direito das Famílias e Sucessões.
Na OAB Nacional, assumiu a presidência da
Comissão de Diversidade Sexual do Conselho
Federal da OAB e lidera o movimento para
criação de Comissões da Diversidade Sexual
em todo Brasil, presidindo inclusive a comissão que elaborou o Estatuto da Diversidade
Sexual.
Portanto, ninguém mais gabarita e especializada para comentar a recente decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF), que possibilitou a alteração de nome e gênero direto nos
Cartórios de Registro Civil de todos o Brasil
de “forma vanguardista”, destaca a advogada
“o que acaba levando a justiça para mais próximo das pessoas”.

Tiago Trindade

Advogada e presidente da Comissão de Diversidade Sexual do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, Maria Berenice Dias, fala sobre o vanguardismo
da decisão do Supremo ao permitir a alteração direto no Cartório de Registro Civil
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como avalia a decisão do Supremo Tribunal
Federal com relação aos transgêneros?
Maria Berenice Dias – É um marco significativo diante da absoluta omissão do legislador de
atender segmentos tão vulneráveis da população. Mais uma vez, o STF desempenhou a função de suprir o legislador. O Supremo Tribunal
Federal, em uma decisão vinculante e com eficácia, se manifestou de maneira vanguardista.
Primeiro, por utilizar uma expressão abrangente ‘transgênero’, que engloba travestis, transexuais e outras identidades de gêneros; segundo,
“Um dos pontos importantes da decisão
é permitir que essa alteração seja feita
diretamente no cartório de registro civil
porque eles existem em todos os cantos do
país”, afirma a presidente da Comissão de
Diversidade Sexual do Conselho Federal da
OAB, Maria Berenice Dias
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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O deputado ainda confirmou que apesar da
decisão do STF, o Projeto João W Nery continuará em tramitação a fim de garantir, expressamente, o direito de travestis, transgêneros e
transexuais.
Mapa da violência
Além de acabar com as questões de constrangimento, a decisão do STF também é vista
como um marco na luta contra o preconceito
e a violência contra transgêneros e transexuais
no Brasil.
Desde 2016, a Antra realiza o levantamento
Mapa da Violência Trans, apontando o número
de assassinatos cometidos contra transexuais

Estudo Mapa da Violência,
realizado pela Antra,
aponta que 179 trans foram
assassinados no Brasil em
2017. Para especialistas,
decisão do STF pode ajudar na
questão do preconceito.

por permitir que haja alteração do registro civil
independentemente da realização de cirurgia
de transexualização e de hormônio terapia –
apenas mediante a auto identificação, sem ter
que apresentar laudos, nem ter que passar por
perícias, porque essa é a identidade que a pessoa se identifica e não precisa ninguém autentificar isso. E, em terceiro, por permitir que toda
essa alteração seja feita diretamente no Cartório de Registro civil, sem precisar de uma ação
judicial. Desta forma, a decisão do STF é um
ganho enorme, que vai tirar da marginalidade e
da exclusão social um segmento importante da
nossa população.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
O que representa essa decisão na vida dos
transgêneros?
Maria Berenice Dias – A decisão levará um
pouco mais de tranquilidade para este segmento da população. Primeiro, porque a alteração poderá ser feita dentro dos Cartórios de
Registro Civil, que estão em todos os cantos
do País. As pessoas não vão ter que se deslocar
para uma cidade maior, nem vão ter que contratar advogado, procurar a Defensoria Pública. O que acaba levando a justiça para mais
próximo das pessoas.
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em todo o País. De acordo com os dados do
último estudo realizado, 179 trans foram assassinados no Brasil em 2017. Dos assassinatos da
comunidade LGBT, 45% representam o grupo
das pessoas trans, sendo o Brasil o país líder no
número desse tipo de assassinato.
“É claro que essa mudança irá ajudar muito
na questão do preconceito e para dar uma claridade sobre o número de assassinatos de trans
no Brasil. Porque a pessoa vai passar a ser reconhecida segundo a sua identidade de gênero.
Toda a inclusão do trans na sociedade vai ser
muito facilitada por conta dessa decisão”, afirma Keila.
“Essa decisão pode ajudar muito com relação
à violência. Assim como quando o STF validou
a união estável. Porque não acabou com o preconceito, mas na medida em que se dá legitimidade e se trabalha pela inclusão social, você
também vai dando ar de normalidade. É claro
que com os transgêneros essa ainda é uma luta
longa porque o preconceito é muito maior, mas
essa decisão vai ajudar a dar mais cidadania e
pode ajudar também na diminuição da violência”, comenta Pereira.
“Esse é um passo pequeno, mas importante,
na luta pelo fim do preconceito. Essa decisão

“A alteração poderá ser feita
dentro dos Cartórios de Registro
Civil, que estão em todos os
cantos do País (...) o que acaba
levando a justiça para mais
próximo das pessoas”
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Quais os entraves que esta decisão do STF
soluciona?
Maria Berenice Dias – Antes, a tendência das
decisões dos Tribunais de Justiça era aceitar
apenas a troca do sexo no registro civil de
pessoas que tivessem feito à cirurgia de transexualização. E não é plausível a justiça obrigar uma pessoa fazer uma cirurgia que ela
não quer fazer, só para poder ter direito a sua
identidade. A ação julgada pelo Supremo englobava dois recursos: o interposto por mim,
de Repercussão Geral, e que tratava exatamente dessa obrigatoriedade da cirurgia; e o
recurso da Procuradoria Geral da República,
que era mais amplo, e solicitava que a alteração fosse feita diretamente no cartório e sem a

Para a presidente da Associação Nacional de
Travestis e Transexuais (Antra), Keila Simpson,
a decisão do STF trará um pouco mais de
cidadania para essa parcela da população

necessidade de apresentação de qualquer tipo
de prova. Então, o STF reconheceu ambos os
pedidos. Além da vida dos transgêneros, acredito que essa decisão muda radicalmente até
a forma como a sociedade convive com esse
segmento. Porque toda decisão tem um caráter educativo.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Apesar da decisão do Supremo, ainda é necessária uma legislação sobre tema?
Maria Berenice Dias – Precisamos de uma
legislação, mas todos os projetos de lei
apresentados no nosso Congresso Nacional
nunca avançaram. Então, enquanto o nosso
legislador for refém do fundamentalismo,
ao menos nós temos no País uma justiça
mais corajosa, que enxerga a importância
do tema e chancela sobre o assunto. O avanço por meio do Judiciário deveria criar, ao
menos, um desconforto no legislador. Até
se fala que o Judiciário está substituindo o
legislador, mas na verdade, ele está cumprindo a sua função, que é julgar. Então, o
Judiciário acaba cobrindo a lacuna deixada
pelo legislador.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –

tem até um caráter pedagógico, podendo ajudar a conscientizar a população que isso não é
uma patologia; essas pessoas não estão doentes.
Então, é uma importante etapa em todo esse
processo”, também afirma Aguirre.
Para Alexandre Peixe dos Santos, a notícia da
decisão do STF foi uma vitória para todos os
trans no Brasil e, dentro da sua própria história,
o fechamento de um ciclo. “Eu chorei e ri muito quando soube da decisão. Porque é o fechamento de um ciclo na minha vida. As pessoas
não deveriam ter que passar por uma perícia,
ter que apresentar carta de amigos, nem laudos
médicos. Não deveriam precisar da validação
de alguém para dizer o que são. Poder chegar
a um Cartório de Registro Civil e simplesmente alterar meu nome, sem ter que passar por
todo esse processo, é uma vitória. E conseguir
ir a um banco, a uma consulta médica, a uma
entrevista de emprego e não ter quer explicar
nada, não ser julgado pelo olhar de outra pessoa; não passar por nenhum constrangimento
desses, é um alívio e uma felicidade imensa.
E é uma vitória não só minha, mas de toda a
cidadania trans. Quando o acórdão sair, serei
o primeiro da fila do cartório para solicitar a
alteração”, comemorou.

Como esta decisão repercute no chamado
“nome social”?
Maria Berenice Dias – Até existia a opção de
se solicitar a mudança pelo Poder Judiciário,
mas era um processo lento e que exigia diversas provas. E que o próprio Estado não tinha
estrutura para fazer. Por isso que surgiu o
nome social. Que começou a ser usado em várias finalidades. Como na carteira da Ordem
dos Advogados; como na possibilidade dos
candidatos utilizarem nas próximas eleições.
Mas ainda existia uma dupla nominação: o
nome social e o nome registral. O que gerava
algumas complicações, porque quando a pessoa ia se identificar com a carteira de identidade, era apresentado o nome registral e não
o social. E aí havia uma questão de segurança,
na identificação dessas pessoas, que causava
diversas situações vexatórias.

“Não é plausível a justiça
obrigar uma pessoa fazer uma
cirurgia que ela não quer fazer,
só para poder ter direito a sua
identidade”

Quem são os
transgêneros?

“Essa é uma vitória não só minha, mas de toda
a cidadania trans. Quando o acórdão sair, serei
o primeiro da fila no cartório”, comemorou
Alexandre Peixe

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Essa mudança também ajudará na autoestima desse segmento da população?
Maria Berenice Dias – Sim, porque irá até
acabar com essa história de nome social
que era uma coisa muito paliativa. E vai tirar da marginalidade um grande número
de pessoas, porque existia uma dificuldade,
por exemplo, na questão de trabalho, já que
quando a pessoa apresentava os seus documentos para contratação, havia uma discordância de nome.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
A decisão do STF é clara no que diz respeito
que a pessoa precisará apenas se auto identificar para conseguir a alteração?
Maria Berenice Dias – Sim. Mas, a pessoa
tem que se apresentar como tal. Não adianta
chegar ao cartório um homem, com fenótipo
masculino, solicitando a troca do nome. Neste caso não. A pessoa tem que socialmente ter
a identidade que ele está se declarando como
sendo pertencente. É até importante destacar este ponto, porque têm surgido muitas
dúvidas de que agora as pessoas poderiam
solicitar essa alteração para ter direito as cotas. Eu queria é saber qual é o homem que

São considerados transgêneros mulheres e
homens com identidade de gênero em discordância com o sexo da certidão de nascimento,
escolhido pela aparência dos genitais externos.
Segundo a definição da médica, psicanalista e antropóloga Elizabeth Zambrano, todos
os indivíduos que reivindicam um gênero que
não apoiado no seu sexo podem ser chamados de transgênero. Estariam incluídos aí,
além de transexuais que realizaram cirurgia
de troca de sexo, travestis que reconhecem
seu sexo biológico, mas têm o seu gênero
identificado como feminino; travestis que dizem pertencer a ambos os sexos/gêneros e
transexuais masculinos e femininos que se
percebem como homens ou mulheres, mas
não querem fazer cirurgia.
No Brasil, ainda não existem dados qualitativos e quantitativos concretos com relação
ao número de transgêneros que existem no
País. A estimativa da Antra é de que, sendo
10% da população brasileira LGBT (cerca de
20 milhões de pessoas), 1% dessa população
seria de trans (cerca de 200 mil pessoas).

“O Supremo Tribunal Federal,
em uma decisão vinculante e
com eficácia, se manifestou
de maneira vanguardista (...)
por permitir que toda essa
alteração seja feita diretamente
no Cartório de Registro civil,
sem precisar de uma ação
judicial”
vai sempre andar travestido de mulher, vai
trocar o nome e tal, só para concorrer a uma
vaga. Esses são argumentos de quem não tem
argumento acabam deixando o preconceito
falar mais alto.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Existe alguma especificação de que essa mudança de prenome e gênero no registro tem
que ser definitiva?
Maria Berenice Dias – Eu não vejo nenhum
impedimento que a pessoa lá pelos 40 anos,
perceba que se identifica com outro sexo e
tal... Ela pode mudar de novo.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Modelo de ata notarial de usucapião
extrajudicial de acordo com o novo
provimento nº 65/2017 do CNJ
Por Rodrigo Reis Cyrino

E

m pesquisa recente realizada junto aos
Cartórios de Notas e de Registro de
Imóveis capixabas, constatamos que já
foram concretizados alguns registros imobiliários de atas notariais de usucapião extrajudicial,
o que aconteceu, por exemplo, nos Municípios
da Serra e de Marechal Floriano, mas agora
com a regulamentação trazida pelo Conselho
Nacional de Justiça penso que o procedimento
ganhará muita força no processo de participação do notário como um agente de regularização fundiária, o que nos motivou a organizar
um Simpósio sobre o tema, que será realizado
no dia 25 de agosto do ano de 2018, com palestrantes de renome nacional, tais como Hércules
Benício e Lamana Paiva.
Nessa toada, com o objetivo
de padronizar e fomentar o procedimento, o Conselho Nacional
de Justiça – CNJ, através do Provimento nº 65/2017, da lavra do
Ministro João Otávio de Noronha, estabeleceu diretrizes para
o procedimento da usucapião extrajudicial nos serviços notariais
e de registro de imóveis, tudo em
complementação às regulamentações trazidas pelo novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015),
que trouxe grande inovação para
os notários, com a previsão da
Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, inserindo os Tabeliães
de Notas em todo o processo de
regularização fundiária no Brasil, o que ao meu
ver, favorecerá o exercício da cidadania com a
efetivação do direito fundamental à moradia.
Na teoria, o Provimento nº 65/2017 do CNJ
regulamentou:
(...)
Art. 2º Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial da
usucapião formulado pelo requerente – representado por advogado ou por defensor público, nos
termos do disposto no art. 216-A da LRP –, que
será processado diretamente no ofício de registro
de imóveis da circunscrição em que estiver localizado o imóvel usucapiendo ou a maior parte dele.
§ 1º O procedimento de que trata o caput poderá
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abranger a propriedade e demais direitos reais
passíveis da usucapião.
Art. 3º O requerimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião atenderá, no que couber,
aos requisitos da petição inicial, estabelecidos
pelo art. 319 do Código de Processo Civil – CPC,
bem como indicará:
I – a modalidade de usucapião requerida e sua
base legal ou constitucional;’
II – a origem e as características da posse, a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel usucapiendo, com a referência às respectivas datas de ocorrência;
III – o nome e estado civil de todos os possuidores
anteriores cujo tempo de posse foi somado ao do

requerente para completar o período aquisitivo;
IV – o número da matrícula ou transcrição da
área onde se encontra inserido o imóvel usucapiendo ou a informação de que não se encontra
matriculado ou transcrito;
V – o valor atribuído ao imóvel usucapiendo.
Art. 4º O requerimento será assinado por advogado ou por defensor público constituído pelo requerente e instruído com os seguintes documentos:
I – ata notarial com a qualificação, endereço
eletrônico, domicílio e residência do requerente e
respectivo cônjuge ou companheiro, se houver, e
do titular do imóvel lançado na matrícula objeto
da usucapião que ateste:
a) a descrição do imóvel conforme consta na

matrícula do registro em caso de bem individualizado ou a descrição da área em caso de não
individualização, devendo ainda constar as características do imóvel, tais como a existência de
edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão
no imóvel usucapiendo;
b) o tempo e as características da posse do requerente e de seus antecessores;
c) a forma de aquisição da posse do imóvel usucapiendo pela parte requerente;
d) a modalidade de usucapião pretendida e sua
base legal ou constitucional;
e) o número de imóveis atingidos pela pretensão
aquisitiva e a localização: se estão situados em
uma ou em mais circunscrições;
f) o valor do imóvel;
g) outras informações que o tabelião de notas considere necessárias
à instrução do procedimento, tais
como depoimentos de testemunhas
ou partes confrontantes;
II – planta e memorial descritivo
assinados por profissional legalmente habilitado e com prova da
Anotação da Responsabilidade
Técnica – ART ou do Registro de
Responsabilidade Técnica – RTT
no respectivo conselho de fiscalização profissional e pelos titulares
dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes
a qualquer título;
III – justo título ou quaisquer outros documentos
que demonstrem a origem, a continuidade, a cadeia possessória e o tempo de posse;
IV – certidões negativas dos distribuidores da
Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da
situação do imóvel usucapiendo expedidas nos
últimos trinta dias, demonstrando a inexistência
de ações que caracterizem oposição à posse do
imóvel, em nome das seguintes pessoas:
a) do requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver;
b) do proprietário do imóvel usucapiendo e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver;
c) de todos os demais possuidores e respectivos
cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de

sucessão de posse, que é somada à do requerente
para completar o período aquisitivo da usucapião;
V – descrição georreferenciada nas hipóteses previstas na Lei n. 10.267, de 28 de agosto de 2001, e
nos decretos regulamentadores;
VI – instrumento de mandato, público ou particular, com poderes especiais e com firma reconhecida, por semelhança ou autenticidade, outorgado ao advogado pelo requerente e por seu
cônjuge ou companheiro;
VII – declaração do requerente, do seu cônjuge
ou companheiro que outorgue ao defensor público a capacidade postulatória da usucapião;
VIII – certidão dos órgãos municipais e/ou federais que demonstre a natureza urbana ou rural
do imóvel usucapiendo, nos termos da Instrução
Normativa Incra n. 82/2015 e da Nota Técnica
Incra/DF/DFC n. 2/2016, expedida até trinta
dias antes do requerimento.
De início, o Cartório de Notas quando for lavrar a ata notarial de usucapião deverá observar
se o solicitante está representado por advogado
e citá-lo na ata notarial e em qual modalidade
de usucapião o caso se adequa, pois existem
vários tipos previstos na legislação brasileira,
a saber: a) no Código Civil: 1) usucapião ordinário/comum (previsto no artigo 1242);
2) usucapião ordinário habitacional (artigo
1242, parágrafo único); 3) usucapião ordinário
pro labore (artigo 1242, parágrafo único); 4)
usucapião extraordinário (artigo 1260); 5)
usucapião extraordinário habitacional (artigo
1238, parágrafo único); 6) usucapião extraordinário pro labore (artigo 1238, parágrafo único);
b) na Constituição Federal de 1988: 1) usucapião constitucional habitacional pro morare
ou pro misero (artigo 183, da CF/88 e 1240,
do Código Civil); 2) usucapião constitucional
pro labore (artigo 191, da CF/88 e 1239, do Código Civil); c) Lei nº 6969/1981; 1) usucapião
por interesse social; d) Estatuto da Cidade (LEI
10257/2001).
Na prática, entendo que o Tabelião de Notas
deverá solicitar da parte solicitante, que pretende o reconhecimento do usucapião, através da
ata notarial, todos e quaisquer documentos que
possam comprovar a posse e o decurso de de-

“Quando o Cartório de Notas
for lavrar a ata notarial de
usucapião deverá observar se
o solicitante está representado
por advogado e citá-lo na ata
notarial e em qual modalidade
de usucapião o caso se
adequa”

terminado lapso temporal, a fim de comprovar
a prescrição aquisitiva da propriedade trazido
pelo instituto do usucapião, tais como: contratos particulares ou recibos de compra e venda;
carnês de IPTU pagos ou certidão de tempo de
contribuição de IPTU ou foro anual (quando
se tratar de imóvel com domínio útil, aforado
ou enfitêutico); declarações de imposto de renda que citam o imóvel; contas de água, luz ou
energia, planta do imóvel assinada por profissional habilitado e pelas partes, com a anotação
de responsabilidade técnica – ART e memorial
descritivo.
Além disso, o Tabelião de Notas poderá fazer
uma diligência no local e ouvir os confrontantes do imóvel sobre o tempo de posse do solicitante, bem como se sabem se existe qualquer
ação judicial ou oposição contra essa posse.
Quanto ao valor, poderá ser lançado na ata
notarial o valor declarado pelas partes que será
informado à Receita Federal e que terá importância para a declaração ao imposto de renda e
em relação ao ganho de capital, se houver uma
eventual venda futura desse imóvel ou ser lançado o valor venal existente no cadastro imobiliário da Prefeitura.
Com a lavratura da ata notarial, deverão ser
citadas as certidões dos feitos ajuizados relativos às ações pessoais (aquelas que versam sobre obrigações do devedor para com o credor),
reais (são ações que versam sobre o domínio
de uma coisa móvel ou imóvel, propostas pelos
proprietários ou por detentores de direito real,
contra quem não o reconhece) e reipersecutórias (tal obrigação deve corresponder à uma
obrigação assumida anteriormente pelo réu,
de dar, fazer ou não fazer, sobre determinado
imóvel) em relação à pessoa desse solicitante,
que pretende o reconhecimento do usucapião.
Além disso, é importantíssimo o Cartório
de Notas dar ciência às partes que a ata notarial é a primeira etapa para o reconhecimento
do usucapião extrajudicial, pois faltará ainda
o cumprimento de alguns requisitos relativos
à segunda etapa, o que se dará no Cartório de
Imóveis, que não sendo cumpridos deverá seguir o caminho da esfera judicial. Nesse caminho, sugiro que o Tabelião de Notas informe às
partes e consigne a informação no texto da ata
notarial da seguinte forma: “foram cientificados
por estas notas que o procedimento do usucapião
extrajudicial deverá preencher outros requisitos
para a concretização do registro imobiliário, tais
como a realização de planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade
técnica no respectivo conselho de fiscalização
profissional, e pelos titulares de direitos reais e de
outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula

“Sugiro que quando possível
sejam efetivamente feitas
diligências ao local pelo
Tabelião de Notas com o
registro de fotografias, sons e
imagens com o lançamento ou
registro destes no ato notarial,
pois a usucapião na maioria das
vezes atesta uma posse que é
uma situação de fato”
dos imóveis confinantes, além de outros requisitos e procedimentos do registro imobiliário, sem
os quais não se efetivará o registro imobiliário,
caso em que deverão ingressar com a competente
ação judicial de usucapião, podendo utilizar o
presente ato notarial como meio de prova junto ao Poder Judiciário de acordo com a competência, sendo, cientificadas que a presente ata
notarial não tem valor como confirmação ou estabelecimento de propriedade, servindo apenas
para a instrução de requerimento extrajudicial
de usucapião para processamento perante o registrador de imóveis”.
Por fim, na esfera notarial, apesar da desnecessidade de diligências no local do imóvel
para a lavratura do ato, conforme permissão do
artigo 5º, do Provimento nº 65/2017 do CNJ
que diz em seu parágrafo primeiro que o Tabelião de Notas “poderá comparecer ao imóvel”,
sendo esta uma ata notarial de constatação de
documentos, sugiro que quando possível sejam
efetivamente feitas diligências ao local pelo Tabelião de Notas com o registro de fotografias,
sons e imagens com o lançamento ou registro
destes no ato notarial, pois o usucapião na
maioria das vezes atesta uma posse que é uma
situação de fato. O artigo 5º do Provimento regulamenta que: “A ata notarial mencionada no
art. 4º deste provimento será lavrada pelo tabelião de notas do município em que estiver localizado o imóvel usucapiendo ou a maior parte
dele, a quem caberá alertar o requerente e as
testemunhas de que a prestação de declaração
falsa no referido instrumento configurará crime
de falsidade, sujeito às penas da lei. § 1º O tabelião de notas poderá comparecer pessoalmente
ao imóvel usucapiendo para realizar diligências
necessárias à lavratura da ata notarial.”
Dessa forma, a fim de contribuir com os
notários e registradores foi formatado um
modelo exemplificativo, com alguns itens
que poderão ou não ser mencionados na ata
notarial a título meramente sugestivo, tais
como rol de documentos, certidões e outros
quesitos a serem citados a critério de cada
Tabelião de Notas.
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Modelo de Ata Notarial
de Usucapião Extrajudicial
ATA NOTARIAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL,
QUE SOLICITA FULANO DE TAL, NA FORMA ABAIXO:
SAIBAM quantos este público instrumento de ATA NOTARIAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL virem, que aos
vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e
quinze (23/03/2015), em diligência ao endereço residencial do SOLICITANTE FULANO DE TAL (qualificação
completa), foi requerida a lavratura da presente ATA NOTARIAL, nos termos do artigo 1.071, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Compareceu ainda neste ato na
qualidade de ADVOGADO do SOLICITANTE, DR. FULANO
DE TAL, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/ES
sob o nº ________, inscrito no CPF/MF sob nº
___________, com escritório profissional situado na Avenida ___________, que possui o seguinte endereço eletrônico de email: XXXX. Pelos solicitantes me foi dito sob
pena de responsabilidade civil e criminal, que todos os
documentos foram apresentados nos originais para a lavratura deste ato, e que esses são autênticos e verdadeiros. Os presentes identificados e reconhecidos por mim,
pela documentação pessoal que me foi apresentada, de
cujas identidades e capacidades jurídicas dou fé. E perante o mesmo Tabelião, pela presente ATA NOTARIAL
DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (INDICAR A MODALIDADE), a fim de constituir prova material com presunção de verdade, nos termos dos artigos 215 e 217, do
Código Civil, que estabelecem: “Art. 215. A escritura
pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena e Art. 217. Terão
a mesma força probante os traslados e as certidões,
extraídos por tabelião ou oficial de registro, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas”; foi
solicitado o comparecimento deste Tabelião de Notas
ao endereço residencial do SOLICITANTE, sendo ali
constatado os seguintes fatos: 1) desde a data de
_________, o SOLICITANTE possui o imóvel urbano, (se
houver eventual contrato, recibo de compra e venda ou
outro tipo de documento particular que tenha procedido à
transmissão dessa posse ao solicitante dessa ata notarial é interessante citar: “conforme contrato particular de
compra e venda, firmado entre FULANO DE TAL em data
de”); constituído por um Lote nº ____, da quadra nº
_______, situado no LOTEAMENTO BAIRRO _______,
nesta Cidade de __________, medindo a área de
360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados),
com as seguintes confrontações e dimensões: frente,
Avenida ________, numa linha de 12,00m; fundos, lote
nº _______, numa linha de 12,00m; lado direito, Lote nº
______, numa linha de 30,00m; e lado esquerdo, lote nº
______, numa linha de 30,00m; com inscrição imobiliária municipal sob o nº ______, conforme fotos do local
inseridas abaixo: (LANÇAR FOTOS); 2) que segundo informações prestadas pelos confrontantes do imóvel descrito acima, identificados e reconhecidos por mim, pela
documentação pessoal que me foi apresentada, de cujas
identidades e capacidades jurídicas dou fé: a) dos fundos, Sr. FULANO DE TAL, (qualificação completa); b) do
lado direito, Sr. FULANO DE TAL, (qualificação completa); c) do lado esquerdo, Sr. FULANO DE TAL, (qualificação completa), sendo todos respectivamente proprietários do imóveis objetos das matrículas nºs ____, do
Cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca
de ____; os mesmos conhecem a pessoa do SOLICITANTE e informam que têm conhecimento de que o mesmo
tem a posse do imóvel acima descrito há mais de
_________ anos, sem qualquer interrupção ou oposição
de terceiros e que desconhecem a existência de quais-
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quer ações cíveis reais, pessoais ou reipersecutórias ajuizadas em face do SOLICITANTE ou de qualquer membro
de sua família; 3) que o imóvel acima está localizado em
área urbana na Avenida _________, com área total de
360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), medindo 12,00m de frente com a dita Avenida ________; ao
lado direito medindo 30,00; ao lado esquerdo medindo
30,00m; onde divide-se com a propriedade de FULANO
DE TAL, medindo 12,00m nos fundos; ao lado direito divide-se com a propriedade de FULANO DE TAL; e pelo lado
esquerdo divide-se com a propriedade de FULANO DE
TAL, tudo em conformidade com a planta, memorial descritivo e anotação de responsabilidade técnica – ART,
apresentada nestas Notas; 4) que o referido imóvel é de
propriedade desconhecida ou pertence a FULANO DE
TAL, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis da cidade de _______-ES; 5) o
SOLICITANTE declarou que nunca teve qualquer tipo de
contestação ou impugnação por parte de quem quer que
seja, sendo a sua posse mansa, pacífica e contínua e,
portanto, sem oposição e ininterrupta durante todo esse
tempo de ____ anos, se inserindo na hipótese de usucapião ordinário comum, nos termos do artigo 1242, do
Código Civil Brasileiro; 6) que o SOLICITANTE declara que
a todo momento agiu como possuidor desde que entrou
para o imóvel agiu como se fosse o próprio dono, tendo
nele estabelecido moradia sua e de sua família; 7) que o
SOLICITANTE não é proprietário de nenhum outro imóvel
(em alguns casos de usucapião a pessoa pode ter outros
imóveis. Ver o caso concreto), seja ele rural ou urbano e
que possuindo o referido imóvel por tempo suficiente
para ensejar a prescrição aquisitiva através do usucapião
extrajudicial, informou que o valor venal do imóvel junto à
Prefeitura Municipal de ____ (ou o declarado pelo SOLICITANTE) é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Pelo
SOLICITANTE me foi apresentando ainda, para comprovação do seu lapso temporal de posse, os seguintes documentos: 1- CARNÊS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IPTU DO IMÓVEL OU CERTIDÃO DO TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO DO IPTU (ou FORO ANUAL quando se
tratar de domínio útil ou imóvel aforado ou enfitêutico):
Prefeitura Municipal de ____ - Estado do ___ - Secretaria
Municipal de Finanças - Documento de Arrecadação Municipal – Exercícios de 2005 a 2015 - Parcela Única – em
nome de FULANO DE TAL, com o valor venal de R$ _____,
sendo o valor total recolhido de R$ _________. 2- DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA: Declarações anuais de
imposto de renda apresentadas à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, dos exercícios de 2005 a 2015, onde o
SOLICITANTE declarou ter a posse do referido imóvel há
mais 10 (dez) anos; 3- COMPROVANTES DE ENDEREÇO
DOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS: Comprovantes de endereço em nome do SOLICITANTE, relativos ao pagamento de
água, energia e telefone, comprovando a posse no imóvel
por mais de ___ anos; 4- PLANTA ATUALIZADA DO IMÓVEL COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: foi apresentada ainda a planta atualizada do imóvel,
com memorial descritivo e anotação de responsabilidade
técnica – ART – CREA/ES nº _____, assinada pelo engenheiro responsável FULANO DE TAL, em data de
___________(SE QUISER PODE LANÇAR A IMAGEM DA
PLANTA AQUI); 5- CERTIDÃO NEGATIVADE FEITOS AJUIZADOS RELATIVAS A AÇÕES CÍVEIS REAIS, PESSOAIS E
REIPERSECUTÓRIAS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL EM NOME DO SOLICITANTE, PROPRIETÁRIO E
CONFRONTANTES: expedida por meio eletrônico – Poder
Judiciário do Estado do Espírito Santo - Certidão nº
______, em data de _________. Certifica que, consultan-

do a base de dados do Sistema de Gerenciamento de
Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
(E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora,
nada consta contra as partes acima, conforme itens “e”,
“f” e “g”: “e. A presente certidão abrange todos os processos dos juizados especiais cíveis, exceto os processos
eletrônicos registrados no E-Procees, em funcionamento
nas comarcas de Vitória e Vila Velha; f. Em relação as
comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual,
falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória; g. As ações de natureza
cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas
de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...),
Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o
item f)”; 6- CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL expedida
por meio eletrônico -Prefeitura Municipal de ______ - Secretaria Municipal de Finanças - Certidão sob nº _____,
referente ao imóvel devidamente inscrito nesta municipalidade sob nº _______, datada de 21 de maio de 2015;
7- CERTIDÕES DE CITAÇÃO DE AÇÕES REAIS, PESSOAIS E REIPERSECUTÓRIAS E DE ÔNUS REAIS EM
NOME DOS CONFRONTANTES: expedida pelo Cartório de
Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de
_____-ES, em data de _____; 8) CERTIDÕES NEGATIVAS
DE INCAPACIDADE CIVIL em nome do proprietário anterior e dos confrontantes _____, expedidas pelo Cartório
de Registro Civil da Comarca de _____-ES, datadas de
_____, não havendo qualquer óbice ou interrupção ao
cômputo do prazo prescricional do usucapião extrajudicial nos termos do artigo 198, inciso I, do Código Civil.
Pelo ADVOGADO do SOLICITANTE me foi dito e declara
por este ato notarial que prestou assistência jurídica ao
mesmo e que acompanhou integralmente a lavratura da
presente ATA NOTARIAL. Finalmente, o SOLICITANTE e seu
ADVOGADO neste ato declaram, sob as penas da lei: 1)
foram cientificados por estas notas que o procedimento
do usucapião extrajudicial deverá preencher outros requisitos para a concretização do registro imobiliário, tais
como a realização de planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de
anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados
na matrícula do imóvel usucapiendoou na matrícula dos
imóveis confinantes, além de outros requisitos e procedimentos do registro imobiliário, sem os quais não se efetivará o registro imobiliário, caso em que deverão ingressar
com a competente ação judicial de usucapião, podendo
utilizar o presente ato notarial como meio de prova junto
ao Poder Judiciário de acordo com a competência, sendo,
cientificadas que a presente ata notarial não tem valor
como confirmação ou estabelecimento de propriedade,
servindo apenas para a instrução de requerimento extrajudicial de usucapião para processamento perante o registrador de imóveis; 2) que todas as declarações prestadas nesta ATA NOTARIAL são verdadeiras, sendo
informado sobre as sanções cíveis e criminais em caso de
falsa declaração; 3) que requer e autoriza o Senhor Oficial
do Cartório de Registro Geral de Imóveis competente, a
prática de todos os atos registrais em sentido amplo, nos
termos do artigo 1.071, do Código de Processo Civil; 4)
que o SOLICITANTE foi instruído por seu advogado de todos os termos do artigo 1.071, do Código de Processo Civil, que prevê este procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 1.071. O Capítulo III do Título V da Lei no 6.015, de
31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 216-A: (Vigência)

- “Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido
o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião,
que será processado diretamente perante o cartório do
registro de imóveis da comarca em que estiver situado o
imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com: I - ata notarial
lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas
circunstâncias; II - planta e memorial descritivo assinado
por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na
matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos
imóveis confinantes; III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio
do requerente; IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos
impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel.”; e 5)
que se declaram cientes do artigos 10 a 15 e seus parágrafos, do Provimento nº 65/2017, do CNJ que estabelecem: “Art. 10. Se a planta mencionada no inciso II do
caput do art. 4º deste provimento não estiver assinada
pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na
matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos
imóveis confinantes ou ocupantes a qualquer título e não
for apresentado documento autônomo de anuência expressa, eles serão notificados pelo oficial de registro de
imóveis ou por intermédio do oficial de registro de títulos
e documentos para que manifestem consentimento no
prazo de quinze dias, considerando-se sua inércia como
concordância.; § 1º A notificação poderá ser feita pessoalmente pelo oficial de registro de imóveis ou por escrevente habilitado se a parte notificanda comparecer em
cartório; § 2º Se o notificando residir em outra comarca
ou circunscrição, a notificação deverá ser realizada pelo
oficial de registro de títulos e documentos da outra comarca ou circunscrição, adiantando o requerente as despesas; § 3º A notificação poderá ser realizada por carta
com aviso de recebimento, devendo vir acompanhada de
cópia do requerimento inicial e da ata notarial, bem como
de cópia da planta e do memorial descritivo e dos demais
documentos que a instruíram; § 4º Se os notificandos forem casados ou conviverem em união estável, também
serão notificados, em ato separado, os respectivos cônjuges ou companheiros; § 5º Deverá constar expressamente na notificação a informação de que o transcurso do
prazo previsto no caput sem manifestação do titular do
direito sobre o imóvel consistirá em anuência ao pedido
de reconhecimento extrajudicial da usucapião do bem
imóvel; § 6º Se a planta não estiver assinada por algum
confrontante, este será notificado pelo oficial de registro
de imóveis mediante carta com aviso de recebimento,
para manifestar-se no prazo de quinze dias, aplicando-se
ao que couber o disposto nos §§ 2º e seguintes do art.
213 e seguintes da LRP; § 7º O consentimento expresso
poderá ser manifestado pelos confrontantes e titulares
de direitos reais a qualquer momento, por documento
particular com firma reconhecida ou por instrumento público, sendo prescindível a assistência de advogado ou
defensor público; § 8º A concordância poderá ser manifestada ao escrevente encarregado da intimação mediante assinatura de certidão específica de concordância
lavrada no ato pelo preposto; § 9º Tratando-se de pessoa
jurídica, a notificação deverá ser entregue a pessoa com
poderes de representação legal; § 10. Se o imóvel usucapiendo for matriculado com descrição precisa e houver

perfeita identidade entre a descrição tabular e a área
objeto do requerimento da usucapião extrajudicial, fica
dispensada a intimação dos confrontantes do imóvel, devendo o registro da aquisição originária ser realizado na
matrícula existente; Art. 11. Infrutíferas as notificações
mencionadas neste provimento, estando o notificando
em lugar incerto, não sabido ou inacessível, o oficial de
registro de imóveis certificará o ocorrido e promoverá a
notificação por edital publicado, por duas vezes, em jornal local de grande circulação, pelo prazo de quinze dias
cada um, interpretando o silêncio do notificando como
concordância; Parágrafo único. A notificação por edital
poderá ser publicada em meio eletrônico, desde que o
procedimento esteja regulamentado pelo tribunal; Art.
12. Na hipótese de algum titular de direitos reais e de
outros direitos registrados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula do imóvel confinante ter falecido,
poderão assinar a planta e memorial descritivo os herdeiros legais, desde que apresentem escritura pública declaratória de únicos herdeiros com nomeação do inventariante.”; Art. 13. Considera-se outorgado o consentimento
mencionado no caput do art. 10 deste provimento, dispensada a notificação, quando for apresentado pelo requerente justo título ou instrumento que demonstre a
existência de relação jurídica com o titular registral,
acompanhado de prova da quitação das obrigações e de
certidão do distribuidor cível expedida até trinta dias antes do requerimento que demonstre a inexistência de
ação judicial contra o requerente ou contra seus cessionários envolvendo o imóvel usucapiendo; § 1º São exemplos de títulos ou instrumentos a que se refere o caput:I
– compromisso ou recibo de compra e venda;II – cessão
de direitos e promessa de cessão;III – pré-contrato;IV –
proposta de compra;V – reserva de lote ou outro instrumento no qual conste a manifestação de vontade das
partes, contendo a indicação da fração ideal, do lote ou
unidade, o preço, o modo de pagamento e a promessa de
contratar;VI – procuração pública com poderes de alienação para si ou para outrem, especificando o imóvel;VII –
escritura de cessão de direitos hereditários, especificando o imóvel;VIII – documentos judiciais de partilha,
arrematação ou adjudicação; § 2º Em qualquer dos casos, deverá ser justificado o óbice à correta escrituração
das transações para evitar o uso da usucapião como
meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e
registral e da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários, devendo registrador alertar o requerente e as testemunhas de que a
prestação de declaração falsa na referida justificação
configurará crime de falsidade, sujeito às penas da lei; §
3º A prova dequitação será feita por meio de declaração
escrita ou da apresentação da quitação da última parcela do preço avençado ou de recibo assinado pelo proprietário com firma reconhecida; § 4º A análise dos documentos citados neste artigo e em seus parágrafos será
realizada pelo oficial de registro de imóveis, que proferirá
nota fundamentada, conforme seu livre convencimento,
acerca da veracidade e idoneidade do conteúdo e da inexistência de lide relativa ao negócio objeto de regularização pela usucapião; Art. 14. A existência de ônus real ou
de gravame na matrícula do imóvel usucapiendo não impedirá o reconhecimento extrajudicial da usucapião; Parágrafo único. A impugnação do titular do direito previsto
no caput poderá ser objeto de conciliação ou mediação
pelo registrador. Não sendo frutífera, a impugnação impedirá o reconhecimento da usucapião pela via extrajudicial; Art. 15. Estando o requerimento regularmente instruído com todos os documentos exigidos, o oficial de

registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao
Distrito Federal ou ao Município pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos ou
pelo correio com aviso de recebimento, para manifestação sobre o pedido no prazo de quinze dias; § 1º A inércia
dos órgãos públicos diante da notificação de que trata
este artigo não impedirá o regular andamento do procedimento nem o eventual reconhecimento extrajudicial da
usucapião; 6) que aceitam esta ATA NOTARIAL em todos
os seus termos e conteúdo. CONSULTAR CNIB? (Conforme determina o art. 14, do Provimento nº 39/2014, do
Conselho Nacional de Justiça – Corregedoria Nacional de
Justiça, datado de 25 de Julho de 2014, assinado pelo
Exmº. Sr. Dr. Conselheiro Guilherme Calmon, Corregedor
Nacional de Justiça em exercício, foram realizadas buscas, na presente data, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, não sendo encontrado qualquer anotação de Indisponibilidade de Bens em nome do
SOLICITANTE que impeçam a lavratura deste ato, de acordo com Relatório de Consulta de Indisponibilidade emitido às ______, do dia ________ – Códigos HASH: ___).
Certidão negativa dos feitos ajuizados perante a Justiça
Federal conforme certidão emitida pelos sites www.jfes.
jus.br e www.trf2.jus.br em nome de XXX, CPF XXX, que
certifica não constar qualquer ação em nome das partes
acima. As exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato foram cumpridas. Sendo tão somente o que
tinha a certificar, encerro a lavratura da presente ATA NOTARIAL, nos termos dos artigos 6º e 7º, inciso III, da Lei
Federal nº 8935/94 e dos artigos 364 e 365, inciso II, do
Código de Processo Civil Brasileiro, que estabelecem:
“Art. 364. O documento público faz prova não só da sua
formação, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua
presença. Art. 365. Fazem a mesma prova que os originais: (...) II - os traslados e as certidões extraídas por oficial público, de instrumentos ou documentos lançados
em suas notas”. Lavrada a presente ATA NOTARIAL e lida
em voz alta à parte, achou em tudo conforme, aceitou e
assina, comigo Tabelião, dispensada a presença de testemunhas, consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do Código
Civil. Eu, _________________________ Tabelião, que fiz
digitar, subscrevo e assino em público e raso. DOU FÉ.
Selo Digital do Ato nº _________, Emolumentos: Tab.
07, Item IV (R$____), Fundos (R$____), Total (R$____).
Em Testº _________ da verdade.
________________________________________
FULANO DE TAL – Tabelião
________________________________________
FULANO DE TAL
SOLICITANTE
________________________________________
FULANO DE TAL
ADVOGADO – OAB/ES Nº______
________________________________________
FULANO DE TAL
CONFRONTANTE 1
________________________________________
FULANO DE TAL
CONFRONTANTE 2
________________________________________
FULANO DE TAL
CONFRONTANTE 3
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Poder Judiciário

CGJ-ES

CGJ-ES abre Consulta Pública
do Novo Código de Normas
Período da consulta se encerrará no dia 31 de março de 2018

A

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES) está
submetendo a redação do novo Código
de Normas Provimento CGJES n.º 20/2017,
publicado em 07 de dezembro no DJES, à consulta pública.
Esta consulta está alinhada com a prática
que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
adota em seus atos, para conhecimento e
eventual aquiescência dos interessados, como
uma forma de cooperação.
Nesse sentido, a Corregedoria publicou o
Provimento nº 04/2018, convidando os representantes dos órgãos públicos, autoridades,
entidades da sociedade civil, delegatários e
demais interessados para manifestação e apresentação de sugestões de aprimoramento técnico do aludido Código de Normas.
O período da consulta se encerrará no dia
31 de março de 2018.
Os interessados em opinar acerca da redação final do novo Código de Normas deverão
enviar sugestões para o e-mail consultacorregedoria@tjes.jus.br, mediante qualificação do
remetente, preferencialmente por e-mail institucional, indicação dos dispositivos apontados e breve justificativa.
Também poderão ser apresentados, até o
dia 31/03/2018, memoriais por meio do protocolo geral desta Corregedoria Geral da
Justiça, mediante a devida qualificação
do remetente.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
PROVIMENTO N.º 04/2018
O Excelentíssimo Senhor Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR., Corregedor Geral da
Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a recente publicação do Novo
Código de Normas (NCN) por esta Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CGJES n.º
20/2017), no DJES em 7/12/2017, bem como
a prorrogação de sua vigência determinada pelo
Provimento CGJES n.º 21/2017 (DJES, 10/1/18);
CONSIDERANDO tratar-se de obra de extrema
relevância para orientação e disciplinamento das
atividades dos foros judicial e extrajudicial;
CONSIDERANDO que a redação final foi elaborada com extremo zelo, devendo ser destacada a
atuação dos que participaram da sua confecção;
CONSIDERANDO que Conselho Nacional de Justiça – CNJ possui a prática de sujeitar o texto final de seus atos para conhecimento e eventual
aquiescência dos interessados, como uma forma
de cooperação;
RESOLVE:
Art. 1º Submeter a redação do Código de Normas
desta Corregedoria Geral da Justiça, Provimento

CGJES n.º 20/2017, publicado em 7/12/017 no
DJES, à CONSULTA PÚBLICA no período de 19
de fevereiro de 2018 a 31 de março de 2018;
Art. 2º Convidar representantes dos órgãos públicos, autoridades, entidades da sociedade civil,
delegatários e demais interessados para manifestação e apresentação de sugestões de aprimoramento técnico daquele estatuto;
Art. 3º Eventuais interessados em opinar acerca da redação final do novo Código de Normas
deverão enviar sugestões para o e-mail consultacorregedoria@tjes.jus.br, mediante qualificação
do remetente, preferencialmente por e-mail institucional, indicação dos dispositivos apontados
e breve justificativa;
Parágrafo único. Poderão ser apresentados, no
mesmo período, memoriais por meio do protocolo geral desta Corregedoria Geral da Justiça, mediante a devida qualificação do remetente.
Art. 4º Após o término do prazo para consulta
pública, esta Corregedoria Geral da Justiça apresentará redação final de seu Código de Normas
no prazo de 90 (noventa) dias, oportunidade em
que será também fixada sua data inicial de vigência, em período não inferior a 90 (noventa) dias;
Art. 5º Fica suspensa a vigência do Provimento
CGJES n.º 20/2017, que instituiu o Código de
Normas, bem como do Provimento CGJES n.º
21/2017, que alterou o artigo 3º do Provimento
CGJES n.º 20/2017, até a publicação da redação
final, nos termos do art. 4º supracitado.
Publique-se. Registra-se. Cumpra-se, destacando cópia do Código de Normas por via eletrônica no site do TJES.
Vitória/ES, 8 de fevereiro de 2018.
Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
Corregedor Geral da Justiça
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês
de janeiro de 2018
Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios
e demais documentos remetidos por Notários
e Registradores deste Estado, correspondentes
ao mês de DEZEMBRO/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, não
houve deposito em aplicação CDB na agência
076 do Banestes, por insuficiência de saldo.
Vitória, 01 de fevereiro de 2018.
MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)		
684.953,84
Saldo em caixa mês anterior		
4.201,09
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES		
42.158,20
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 		
731.313,13
		
B – PAGAMENTOS
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil
700.148,85
2 – Repasse de Contribuição Sindical
29.278,93
3 – Devolução FARPEN
0,00
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços
487,05
5 - Repasse ao Sinoreg-ES
0,00
5.1 - 2% referente depósito entre 20/12 a 31/12
0,00
6 – Repasse à AMAGES
0,00
6.1 – 2% referente depósito entre 20/12 a 31/12
0,00
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 001/2018
2.561,04
		
SALDO LÍQUIDO
(732.475,87)
(1.162,74)
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado.
(CDB)
(68.495,38)
C.a – 10% referente depósito entre 20/12 a 31/12		(308,75)
SALDO		
(1.162,74)
Recebimentos entre 19/01 a 31/01		
12.964,77
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881		
11.802,03
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É você
quem faz

forte!

o nosso sindicato

faça parte! associe-se!
www.sinoreg-es.org.br

(27) 3314-5111
9 9686-8140
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