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EDITorIal

O papel dos cartórios na 
erradicação do sub-registro

S

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“Os cartórios possuem papel 
fundamental para com a 

sociedade no combate 
à erradicação total 

do sub-registro”

abe-se que o registro de nascimento é essencial para todo cidadão, eis que dessa 
forma agrega-se valor formal e material de sua existência, revelando para ter-
ceiros que está se tratando de uma pessoa com personalidade jurídica própria, 

cumprindo com o princípio da publicidade dos atos de ordem pública.

Uma informação muito relevante e que merece destaque é quando tratamos do sub
-registro. Essa nomenclatura se faz presente para os casos de indivíduos nascidos vivos 
e que ainda não foram registrados perante o oficial de registro civil das pessoas naturais.

A Lei nº 6.015/73 que norteia os serviços notariais e registrais prevê em seu artigo 29 
os casos que serão levados imediatamente ao registro, dentre os quais está em primeiro 
lugar o nascimento.

O Brasil avançou e muito no tema, tendo em vista que desde 2015 atingiu um núme-
ro ínfimo de casos envolvendo o sub-registro. Atualmente, pesquisas divulgadas pelo 
IBGE propagaram a estatística de que o índice de crianças que não receberam certidão 
de nascimento no primeiro ano de vida chegou a apenas 1%.

Parte desse avanço decorreu da iniciativa dos cartórios em atuar diretamente junto às 
maternidades, ou seja, postos de cartórios de registro civil instalados no interior des-
sas entidades com a finalidade de lavrar o registro da criança assim que for concebida, 
afastando as dificuldades encontradas como distância da residência dos pais e demais 
gastos. Ademais, o registro é gratuito e também não gera nenhum custo para o Estado. 

Posto isso, observa-se que os cartórios possuem papel fundamental para com a socie-
dade no combate à erradicação total do sub-registro. Além disso, é interessante men-
cionar que os registros são interligados por meio de centrais eletrônicas e chegam até 
órgãos públicos que conseguem, por sua vez, fazer o controle da taxa de natalidade e 
mortalidade, necessário para organização de programas sociais voltados para o bem da 
população.

Márcio Valory Silveira
Presidente do Sinoreg-ES
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Clube de Benefícios do Sinoreg-ES é 
uma das vantagens de ser associado 
ao Sindicato dos Notários e Registra-

dores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg
-ES). Em parceria com diversas empresas, os 
associados têm descontos exclusivos em várias 
categorias.

O leque de parceiros é grande e abrange 
um número extenso de áreas como educação, 
transporte, saúde, encadernações, hotéis e via-
gens, móveis para escritório, dentre outras.

Cada convênio tem seu respectivo percen-
tual de desconto, que é direcionado às uni-
dades associadas ao Sindicato, envolvendo 
os delegatários e seus funcionários, válido 

Sinoreg-ES lança Clube de Benefícios 
com descontos em diversos serviços
Programa abrange variedade de setores e pode ser utilizado por 
colaboradores e dependentes dos cartórios associados ao Sindicato

“O rol de vantagens encontra-
se disponibilizado no site do 
Sinoreg-ES, de forma fácil e 

simples de manusear”

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

enquanto o cartório estiver associado à enti-
dade e o funcionário trabalhando dentro da 
respectiva unidade capixaba. Alguns dos be-
nefícios que compõem o Clube de Vantagens 
também são válidos para os dependentes dos 
colaboradores.

“Levar um conhecimento avançado por um 
preço razoável, apresentar um plano de saúde 
adequado, reduzir os custos de um dia de lazer 
ou até mesmo de uma viagem completa, são 
alguns dos principais objetivos do sindicato 
para com seus associados”, explica Márcio Va-
lory Silveira, presidente do Sinoreg-ES.

Para acessar os descontos basta acessar o 
site www.sinoreg-es.org.br, clicar no ícone 

“Clube de Benefícios” localizado no canto es-
querdo da página inicial e selecionar uma ca-
tegoria na janela “Convênios e Parcerias” que 
se abrirá.

O
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês de março 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, correspon-
dentes ao mês de FEVEREIRO/2018, aprovando o res-
sarcimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos registra-
dores 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 insufi-
ciência de saldo.

Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, convocada 
exclusivamente para fins de decisão relativa às novas 
regras do repasse, tendo em vista a arrecadação defici-
tária do FARPEN, informamos que a redução percentual 
do repasse no Mês de MARÇO/2018 foi de:
Redução global do repasse: 29,35% (vinte e nove vírgula 
trinta e cinco por cento); 

Redução Parcial* do repasse: 90% (noventa por cento).

*Incidente somente sobre registro de sentença, averba-
ção de divórcio, averbação outra qualquer, averbação 
de legitimação, certidões 2as vias, casamentos, certi-
dão de registro de sentença, certidões de averbações, 
certidões de casamentos gratuitos.

Vitória, 02 de abril de 2018.

Marcio Valory Silveira
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  508.315,19
Saldo em caixa mês anterior  17.908,88
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES  0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   526.224,07
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  459.597,65 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  33.548,77 
3 – Devolução FARPEN 0,00 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 467,95 
5 - Repasse ao Sinoreg-ES 10.166,30 
5.1 - 2% referente depósito entre 20/02 a 28/02 277,26 
6 – Repasse à AMAGES 10.156,75 
6.1 – 2% referente depósito entre 20/02 a 28/02 277,26 
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 003/2018 2.561,04 
  
SALDO LÍQUIDO   (517.052,98)  9.171,09
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. (CDB)  (50.831,52)
C.a – 10% referente depósito entre 20/02 a 28/02  (1.386,29)
SALDO  9.171,09
Recebimentos entre 21/03 a 31/03  5.826,60
 SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  14.997,69

Impressos
de Segurança

para Certidões,
Traslados e outros

DocumentosGRÁFICA

R

(11) 4044-4495 | www.jsgrafica.com.br

No padrão do CNJ,

Prov.  63 de 14/11/2017 e

Portaria Interministerial

1537/14

Certidão de

Registro Civil
Em conformidade com o

Provimento CGJES nº 020/2017

Modelo aprovado pela
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rimeiramente, antes de falar da pa-
ternidade socioafetiva é importante 
compreender o universo que envolve o 

Direito de Família. Temos que este é um con-
junto de disposições legais de ordem privada 
e/ou social que regulam as relações jurídicas 
pessoais cíveis e patrimoniais de pessoas uni-
das pelo parentesco, pelo matrimônio, pela 
união estável, ou por outros meios de consti-
tuição de família. Destacam-se ainda os insti-
tutos da tutela e da curatela.

No passado o conceito de família era visto 
exclusivamente como a união do homem e 
da mulher com o objetivo de procriar, visan-
do dar continuidade da espécie humana. Por 
vezes, a individualidade sobrevalia aos demais 
interesses do lar. Entretanto, essa concepção 
caiu em desuso nos últimos anos, as mudan-
ças culturais foram acontecendo na medida 
em que as relações familiares sofreram trans-
formações significativas.

A Constituição Federal de 1988 teve um 
papel importante nesse cenário, uma vez que 
buscou exaltar e proteger os direitos humanos, 
afastando a alta incidência de discriminações 
e preconceitos das mais diversas espécies que 
sempre existiram. Tal fato, não só deu um 
novo rosto ao conceito de família, mas foi 
além do mero casamento e instituiu a entida-
de familiar como aquela em que há o envolvi-
mento de vínculos afetivos, conforme previsto 
em seu art. 227, §6º.

Por sua vez, o artigo 1.593 do Código Civil, 
com respaldo da norma constitucional, revela 
que “o parentesco é natural ou civil, conforme 
resulte de consanguinidade ou outra origem”, 
do qual se depreende aquele parentesco oriun-

do de reprodução assistida ou do vínculo so-
cioafetivo. Assim, temos que o vínculo poderá 
avigorar-se nos mais diversos núcleos familia-
res que compõem a sociedade.

Avançando no tema, em novembro de 2017, 
o Conselho Nacional de Justiça botou uma pá 
de cal em cima de qualquer visão intolerante 
ou de rejeição aos novos paradigmas das rela-
ções familiares. Com a publicação do Provi-
mento nº 63, permitiu-se aos cidadãos brasi-
leiros realizarem o reconhecimento voluntário 
da paternidade ou da maternidade socioafeti-
va de pessoa de qualquer idade, de forma uni-

Por Caio Gianordoli Ivanov

Reconhecimento da Paternidade Socioafetiva 
em cartórios, mais amor e menos burocracia

“No passado o conceito 
de família era visto 

exclusivamente como a 
união do homem e da mulher 

com o objetivo de procriar, 
visando dar continuidade à 

espécie humana. Por vezes, a 
individualidade sobrevalia aos 

demais interesses do lar.”

lateral e não implicará o registro de mais de 
dois pais e de duas mães no registro.

Ou seja, aquele que possui um vínculo afe-
tivo com determinada pessoa, seja pelo tempo 
de convivência, que não sendo parente con-
sanguíneo, poderá declarar-se como pai ou 
mãe socioafetivo de outrem. O maior exemplo 
disso é o caso de famílias constituídas por pais 
divorciados, separados e/ou pais solteiros com 
filhos que passam a conviver com um novo 
companheiro.

O procedimento é simples, tendo em vista 
que o reconhecimento voluntário da paterni-

P
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válida destes ou do filho, quando exigido, o 
caso será apresentado ao juiz competente nos 
termos da legislação local.

Imprescindível frisar que essa nova relação 
familiar estabelece também o vínculo com 
direitos e deveres iguais àqueles existentes na 
paternidade “de sangue”, na medida em que os 
pais socioafetivos ficam sujeitos ao exercício 
do poder familiar em sua plenitude, aqui en-
tendidos como os direitos à educação, criação 
e alimentação, assim como a incidência dos 
direitos sucessórios, a exemplo de eventual 
herança. Depois de reconhecida a socioafeti-
vidade, o ato é irrevogável, com exceção dos 
vícios de consentimentos que possam existir.

O Provimento nº 63 do CNJ, portanto, se 
apresenta como medida salutar em conso-
nância aos novos paradigmas do Direito de 
Família, reacendendo a chama do amor e do 
afeto como a base primordial do ente familiar, 
acompanhando o avanço da autonomia da 
esfera privada, concedendo maior liberdade 
aos interesses dos cidadãos e diminuindo a 
burocracia existente nos procedimentos ex-
trajudiciais.

Referências:

CARDOSO, Simone Tassinari. Notas sobre paren-
talidade socioafetiva. Trabalho aprovado e apre-
sentado no II Congresso Brasileiro de Direito Civil, 
do Instituto Brasileiro de Direito Civil-IBDCIVIL. 
Evento realizado em Curitiba, em 2014.
LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: 
Teoria e Prática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: Método, 2011.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
Provimento nº 63, de 14 de novembro de abril de 
2017. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/
provimento-n63-14-11-2017-corregedoria.pdf

“Ou seja, aquele que possui 
um vínculo afetivo com 

determinada pessoa, seja pelo 
tempo de convivência, que não 
sendo parente consanguíneo, 

poderá declarar-se como pai ou 
mãe socioafetivo de outrem”

dade ou maternidade socioafetiva de pessoa 
de qualquer idade poderá ser feito direta-
mente perante um oficial de registro civil, por 
meio de um requerimento administrativo, in-
dependente de autorização judicial.

Para tanto, o ato normativo veda qualquer 
restrição em relação ao estado civil do interes-
sado, exigindo apenas que o interessado tenha 
a idade mínima de 18 (dezoito) anos, haja 
diferença de, no mínimo, 16 (dezesseis) anos 
entre o interessado e o filho a ser reconheci-
do, e não haja vínculo de parentesco biológico 
entre as partes.

É importante ainda, que se verifique even-
tual incompatibilidade com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente nos casos em que o 
procedimento é relativo à adoção. Se o filho 
for maior de doze anos, o reconhecimento da 
paternidade ou maternidade socioafetiva exi-
girá seu consentimento, conforme previsto no 
artigo 11, § 4º do Provimento nº 63.

A coleta da anuência tanto do pai quanto da 
mãe e do filho maior de doze anos deverá ser 
feita pessoalmente junto o oficial ou escreven-
te autorizado. Na falta da mãe ou do pai do 
menor, na impossibilidade de manifestação 



8 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

á cerca de três anos começaram os de-
bates sobre o novo Plano Diretor Ur-
bano (PDU) da cidade de Vitória, lei 

que rege como a cidade vai crescer e se desen-
volver durante os próximos 10 anos. O Projeto 
de Lei nº 290/2017 influencia diretamente no 
cotidiano da população e é de extrema impor-
tância tendo em vista o seu papel de regular a 
ocupação dos espaços da cidade.

O PDU municipal é uma consequência da 
lei 10.257 de 10 de julho de 2001, mais conhe-
cida como “Estatuto da Cidade”, que regula-
menta o capítulo “Política urbana” da Cons-
tituição brasileira. Todo projeto de PDU tem 
revisão obrigatória a cada dez anos e na cidade 
de Vitória não foi diferente. 

Com a aprovação do PDU, de acordo com o 
presidente da Comissão de Políticas Urbanas e 
relator do projeto de lei, vereador Davi Esmael 
(PSB), a economia como um todo, inclusive 
os serviços de notas e registros, ganhará com 
a retomada do setor da construção. “A cida-
de de Vitória certamente há de enfrentar um 
período de crescimento imobiliário, o que re-
presentará novos negócios para o setor nota-
rial. Quero acreditar que o desenvolvimento, 
a simplificação das leis, a desburocratização, 
a diminuição de exigências vai retomar o se-
tor da construção civil, além de ser uma nova 
oportunidade de serviços e negócios, porque 
esses negócios precisam ser feitos com segu-
rança jurídica, com reconhecimento, com os 
respectivos registros. Isso tudo são novos ne-
gócios”, explica.

Serviço de notas e registro terá 
participação importante na retomada 
da construção civil em Vitória
Plano Diretor Urbano promete fomentar crescimento imobiliário no município

“Uma escritura pública 
registrada passa pela análise de 
dois profissionais de direito: um 
notário e depois o registrador, 

conferindo, dessa forma, 
bastante segurança jurídica 

para quem compra”

Bruno Santolim Cipriano, registrador 
de imóveis em Vargem Alta-ES

De fato, a construção civil traça um cenário 
mais otimista para o ano de 2018. Depois de 
encolher nos anos anteriores, a estimativa do 
Sindicato da Construção Civil (Sinduscon-ES), 
é de crescer cerca de 30% em relação a 2017. 
Um levantamento feito pela imprensa local 
estima que serão lançadas 5.025 unidades ao 
longo deste ano, inclusive na cidade de Vitória. 

Para Leandro Lorenzon, diretor da indús-
tria imobiliária do Sinduscon/ES e membro 
do Conselho Municipal do PDU, o novo Plano 
Diretor mantém a viabilização dos empreen-

H

dimentos. “Estamos na saída de uma crise 
econômica abrupta. A macroeconomia é o 
primeiro fator relacionado ao crescimento da 
construção civil. O Plano Diretor, por sua vez, 
busca dar continuidade ao que já foi feito. Não 
é um plano que traz prejuízo para gente. De 
uma forma geral, eu diria que é um plano de 
manutenção e continuidade”, afirma o diretor 
do Sinduscon. 

Essa relação indireta com a retomada do 
crescimento da construção civil passa tam-
bém pelo crescimento imobiliário da cidade. 



9Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

“A cidade de Vitória certamente 
há de enfrentar um período de 
crescimento imobiliário, o que 
representará novos negócios 

para o setor notarial”

Davi Esmael, vereador (PSB)

“O PDU pode impulsionar 
a construção civil... tendo 

mais imóveis teremos mais 
transações imobiliárias e, 
consequentemente, mais 
atividades nos cartórios”

Rodrigo Reis, presidente do CNB/ES

Segundo Rodrigo Reis, diretor do Sindicato 
dos Notários e Registradores do Estado do 
Espírito Santo (Sinoreg-ES) e presidente do 
Colégio Notarial do Brasil – Seccional Espíri-
to Santo (CNB/ES), o PDU é ponto chave para 
o crescimento de uma cidade. 

“O PDU pode impulsionar a construção 
civil, trazendo um gabarito maior e um me-
lhor coeficiente de aproveitamento do terre-
no. Com o gabarito maior, automaticamente 
teremos a possibilidade de mais imóveis ver-

ticalizados na cidade. E tendo mais imóveis 
teremos mais transações imobiliárias e, conse-
quentemente, mais atividades nos cartórios.”

Ainda de acordo com o vereador Davi Es-
mael (PSB), os cartórios terão papel de grande 
importância no fornecimento de segurança 
jurídica a esses negócios. “Os cartórios pre-
cisam ter os fiadores das transações assegu-
rando o registro regular e a autenticidade das 
partes envolvidas e assegurando a livre mani-
festação de vontade. A prefeitura regula uma 
parte, mas o Registro de Imóveis tem o papel 
de controle dessa área e de controle desse his-
tórico por quem comprou e por quem vendeu 
determinado imóvel”, pontua. 

Bruno Santolim Cipriano, registrador de 
imóveis em Vargem Alta (ES), explica como 
funciona o processo de registro de um imóvel 
e que o ato começa quando o cidadão procu-
ra um tabelião, onde nasce o ato de compra e 
venda e doação. “Uma vez lavrado o instru-
mento, este é levado ao Registro de Imóveis, 
que vai fazer uma conferência geral do título 
com todas as leis vigentes do ordenamento ju-

rídico nacional para que, caso tenha todos os 
requisitos cumpridos, o título seja registrado. 
Uma escritura pública registrada passa pela 
análise de dois profissionais de Direito: um 
notário e depois um registrador, conferindo, 
dessa forma, bastante segurança jurídica para 
quem compra”.

Por enquanto, o novo Plano Diretor só foi 
aprovado na Câmara. A Prefeitura irá ava-
liar o PDU e pode vetar pontos do projeto. 
Caso isso aconteça, o novo Plano retorna à 
Câmara Municipal, onde será reavaliado pe-
los vereadores.

O vereador Davi Esmael (PSB) 
foi presidente da Comissão de Políticas 
Urbanas e relator do projeto de lei do 
Plano Diretor Urbano

Para Leandro Lorenzon, diretor da 
indústria imobiliária do Sinduscon-ES, 
o novo Plano Diretor mantém a 
viabilização dos empreendimentos

Bruno Santolim explica que a escritura pública 
registrada passa pela análise de um notário 
e de um registrador, conferindo segurança 
jurídica para quem compra
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Conheça as alterações com temas polêmicos que 
ganharam destaque na votação do PDU de Vitória

As emendas têm relação direta com a urbanização e uso de espaços ainda 
inutilizados da cidade, o que impacta o ramo imobiliário e também cartorário

“A desburocratização vinda 
do PDU vai permitir uma 

recomposição orçamentária”

Davi Esmael, vereador (PSB)

“Acho importantíssimo que os 
cartórios mantenham o diálogo 

com os municípios para que 
façamos Planos Diretores de 

forma organizada”

Rodrigo Reis, presidente do CNB/ES

uitos pontos foram discutidos na 
Câmara dos Vereadores de Vitória 
antes da aprovação do projeto de lei 

que instaura o novo Plano Diretor Urbano do 
município. O projeto recebeu 56 emendas que 
foram protocoladas pela Comissão de Políti-
cas Urbanas e pelos vereadores da CMV, den-
tre as quais 18 foram aprovadas pelos vereado-
res. Segundo o vereador Davi Esmael (PSB), 
há pelo menos seis temas que ganharam des-
taque na votação. São eles: 

1. Aprovação de uso misto da área do Parque 
Tecnológico: Propõe que o Parque Tecno-
lógico, localizado em Goiabeiras, seja di-
vidido entre área comercial, empresarial e 
residencial;

2. A rejeição da emenda que proíbe a regulari-
zação de novos empreendimentos na Praia 
do Canto, como boates;

3. A rejeição da emenda que limita a constru-
ção de novos prédios públicos na Enseada 
do Suá;

4. Aprovação da proposta que proíbe desapro-
priações na Av. Serafim Derenzi;

5. Aprovação da emenda que permite o re-
membramento de terrenos;

6. A rejeição da emenda que permite o au-
mento da altura de prédios nas avenidas Vi-
tória, Nossa Senhora da Penha e Leitão da 
Silva, que impeçam a visada dos morros da 
Gamela e Itapenambi.

Para o vereador Davi Esmael, (PSB), o 
município de Vitória precisa repensar a sua 
matriz econômica. “A desburocratização vin-
da do PDU vai permitir uma recomposição 
orçamentária. O município de Vitória é um 
município com pequena área e precisa apren-
der a produzir os recursos que são necessários 
pra viver. A gente vê o beneficio da retomada 
do crescimento econômico, a recomposição 

M

orçamentária, a gente vê uma preocupação 
ambiental porque há exigência de um projeto 
mais sustentável. A gente vê um debate sobre 
mobilidade”, argumenta. 

Mas, segundo o vereador, o PDU não foi 
pensado apenas no aspecto econômico. “O 
que a gente buscou com esse PDU é garantir 
a melhor qualidade de vida para as pessoas. O 
bem-estar para o morador de Vitória. O que 
inclui direito a moradia, direito a empreender 
de forma segura através do exercício da fun-
ção pública dos cartórios”, comenta.

Rodrigo Reis, diretor do Sinoreg-ES, conta 
que os cartórios participaram de forma indi-
reta na discussão do novo PDU, mantendo 
contato com os vereadores e outras autorida-
des sobre assuntos relacionados ao tema. 

“Por ser um dos campos do trabalho do 
ramo do Direito Imobiliário, acho importan-
tíssimo que os cartórios mantenham o diálogo 
com os municípios para que façamos Planos 

Diretores de forma organizada, de forma evo-
luída, para que a gente tenha um crescimen-
to ordenado e organizado, com qualidade de 
vida para o cidadão. Não só pensando nos as-
pectos econômicos, mas sim nos aspectos de 
qualidade de vida para quem mora em deter-
minada localidade. Acho que a importância 
dos cartórios no PDU está não só na questão 
econômica, mas também na questão da quali-
dade de vida”, ressalta o notário.
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mbora o PDU seja importante para re-
tomar o crescimento da cidade de Vitó-
ria, um estudo da Defensoria Pública do 

Espírito Santo evidenciou a ineficiência de 
10 municípios na fiscalização e implemen-
tação de políticas públicas para garantir a 
função social da propriedade. Segundo a 
instituição, somente no centro de Vitória, 
mais de 100 imóveis estão abandonados e 
sem destinação.

O estudo feito pelo órgão leva em conside-
ração 10 municípios capixabas com mais de 
90 mil habitantes: Serra, Vila Velha, Cariacica, 
Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, 
São Mateus, Colatina, Guarapari e Aracruz. 
Nesses locais, a instituição fez uma pesquisa 
sobre a regulamentação e a aplicação do Esta-
tuto das Cidades no que se refere à fiscalização 
da função social da propriedade. 

Entre os instrumentos verificados pela 
Defensoria Pública está a existência e regu-
lamentação de lei que trate sobre o IPTU 
progressivo e sobre a aplicação dessa legisla-
ção para imóveis abandonados. Nesse caso, 
nenhum dos municípios indicou que aplica 
esse instrumento. 

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o de-
fensor público Vinícius Lamego, que é mem-
bro do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia 
da Defensoria Pública Estadual, disse que se 
as políticas públicas fossem corretamente 

implementadas, os imóveis ociosos pode-
riam ser usados para solucionar o problema 
de déficit habitacional nas cidades. “Uma 
destinação para esses imóveis, inclusive os 
do centro de Vitória, pode ser a habitação de 
interesse social”. 

Para o defensor público, falta vontade polí-
tica para executar as ações referentes à função 
social da propriedade. “Essa política pública 
da fiscalização não depende de um orçamen-
to específico para poder ser executada. Então, 
não tem a desculpa de que falta orçamento. É 
falta de vontade política”, critica. 

De acordo com o vereador Davi Esmael 
(PSB) isso pode mudar com a nova lei do 
PDU. “Há o problema do déficit habitacional. 
Tem gente indo embora porque não consegue 
morar dentro de Vitória. O que significa dizer 
que temos poucas unidades habitacionais sen-
do construídas em Vitória. As pessoas estão 
indo morar em outro lugar e estão indo tra-
balhar em Vitória. As empresas e as indústrias 
estão saindo de Vitória. A gente precisa de for-

ma urgente retomar a construção civil no mu-
nicípio sem colocar em ameaça a qualidade 
de vida dos seus moradores, mas garantindo 
a retomada da construção”, garante. 

Para Rodrigo Reis, presidente do CNB/ES, 
o município tem dever de fiscalizar quais são 
os imóveis que estão abandonados e se eles es-
tão prontos ou não para serem habitados. 

“Direito a moradia é um direito fundamen-
tal do cidadão previsto na Constituição em 
que o Estado deve trazer políticas públicas 
no sentido de trazer políticas que incentive a 
aquisição de um imóvel próprio. Seja através 
de programas do Governo, como o Minha 
Casa, Minha Vida, ou até de imóveis vagos 
que estejam aptos a moradia. Entendo que o 
município tem dever de fiscalização para ve-
rificar se esses imóveis estão capacitados, se 
estão hábeis a alguém morar, porque se não 
teremos um grande risco de acidentes como 
aconteceu em São Paulo, onde não havia fis-
calização de um prédio inteiro”, avalia o presi-
dente do CNB/ES.

Para Rodrigo Reis, presidente do CNB/ES, 
o PDU é ponto chave para o crescimento de uma cidade

Defensoria Pública do Espírito Santo evidencia 
ineficiência do município de Vitória na 
implementação de políticas públicas de moradia

Estudo avaliou a regulamentação e a aplicação do Estatuto das 
Cidades no que se refere à fiscalização da função social da propriedade

“Entendo que o município tem 
dever de fiscalização para 

verificar se esses imóveis estão 
capacitados, se estão hábeis a 
alguém morar, porque se não 
teremos um grande risco de 
acidentes, como aconteceu 

em São Paulo, onde não havia 
fiscalização de um prédio 

inteiro”

Rodrigo Reis, presidente do CNB/ES

E
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1- Do Projeto de Lei nº. 290/2017
Aprova o Plano Diretor Urbano do Município 
de Vitória e dá outras providências.
Autor: Prefeito Municipal.
Comissão de Constituição e Justiça
pela constitucionalidade e legalidade 
com emendas
Comissão de Finanças
pela aprovação com emendas
Comissão de Defesa do Consumidor e 
Fiscalização de leis – pela aprovação
Comissão de Políticas Urbanas
pela aprovação com emendas
Comissão de Mobilidade Urbana
pela aprovação com emendas
Comissão de Meio Ambiente
pela aprovação com emendas
Votação – 3/5 (nove votos) art. 296, II, “j” do R.I.
Aprovado com Emendas

Proposições Acessórias ao PL Nº 290 - 
para fins de método de votação e destaque 
na forma do art. 302 do regimento interno

2- Requerimento nº. 206/2017
Emenda Aditiva ao Projeto de 
Lei nº 290/2017, que aprova o Plano Diretor 
Urbano do Município de Vitória e dá outras 
providências, oriundo do processo 
nº 11398/2017, na forma do Art. 222, 
inciso III da Resolução 1919/2014
A emenda suprime o projeto de ciclovia da 
Av. Antônio Borges, na Mata da Praia.
Autor: Vereador Mazinho dos Anjos.
Aprovado

3- Requerimento nº 207/2017
Emenda modificativa ao Projeto de 
Lei nº 290/2017, oriundo do processo 
nº 11398/2017, na forma do Art. 222, 
Inciso III da Resolução nº 1919/2014.
A emenda institui o “terraço jardim”.
Autor: Vereador Mazinho dos Anjos.
Aprovado

4- Requerimento nº. 332/2017
Aprova o Plano Diretor Urbano do Município 
de Vitória e dá outras providências.
A emenda altera a área da 
Ilha do Boi de ZPA 3 para ZOR4.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

5- Requerimento nº. 333/2017
Altera o Anexo 2 - Mapa 1 - Zoneamento 
Urbanístico, do Projeto de Lei 290/17.
A emenda tira a ZPA do campo do Santa Cruz.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

6- Requerimento nº. 334/2017
Altera o anexo 2 do Projeto de Lei 290/17, 
e dá outras providências.
A emenda tira as ZPAs da Vale.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Aprovado

15- Requerimento nº. 346/2017
Altera o Anexo 2 - mapa 2 -Zoneamento 
de Gabarito e Altura: e o anexo 9 - 
folha 02 - do Projeto de Lei 290/2017.
A emenda estabelece proteção a visada do 
morro da Gamela e do morro do Itapenambi.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

16- Requerimento nº. 347/2017
Emenda ao Projeto de Lei 290/2017 - 
Aprova o Plano Diretor Urbano do Município 
de Vitória e dá outras providências.
A emenda admite apresentação de estudo 
de impacto de vizinhança para a revitalização 
do Centro, com índices urbanísticos diferentes 
dos estabelecidos para a região.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

17- Requerimento nº. 348/217
Emenda ao Projeto de Lei 290/2017-
Aprova o Plano Diretor Urbano do Município 
de Vitória e dá outras providências.
A emenda dobra o coeficiente 
de aproveitamento e altura 
do canal da passagem.
Autor: Vereador Max da Mata.
Rejeitado

18- Requerimento nº. 350/2017
Emenda ao Projeto de Lei 290/2017 - 
Altera o Anexo 02 - Mapa 02- 
Zoneamento de Gabaritos e Alturas 
e o Anexo 02 - Mapa 01 - 
Zoneamento de Uso e Ocupação, 
ambos do Projeto de Lei nº 290/17.
A emenda estabelece isenção de 
gabarito e altura na Praia do Suá.
Autor: vereador Max da Mata.
Aprovado apenas o art. 1º

19- Requerimento nº. 351/2017
Emenda Substitutiva ao 
Projeto de Lei 290/17 oriundo do 
Processo 11398/17, na forma do art. 222, 
inciso III da Resolução 1919/17.
A emenda ajusta o CNAE
Autor: Vereador Vinícius Simões.
Aprovado

20- Requerimento nº. 352/2017
Emenda Modificativa ao Projeto de 
Lei nº 290/2017 (PDU de Vitória) 
“Aprova o Plano Diretor Urbano do Município 
de Vitória e dá outras Providências”.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Arquivado

21- Requerimento nº. 353/2017
Suprime a prancha 19/19 do Mapa 02 
a do anexo 7 do Projeto de Lei 290/17.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

7- Requerimento nº. 335/2017
Altera o anexo 2 do Projeto 
de Lei 290/17, e dá outras providências.
A emenda remove ZPA 
no Clube Álvares Cabral
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

8- Requerimento nº. 337/2017
Altera a redação do artigo 33 
do Projeto de Lei 290/17.
A emenda estabelece uso residencial, 
de comércio e serviços na Zona do 
Parque Tecnológico (ZPT).
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

9- Requerimento nº. 338/2017
Altera o Anexo 8 - Tabela 1 - Grupos de Usos 
e Atividades Permitidos (P) E Não Permitidos 
(NP) Por Zona, do Projeto de Lei 290/17.
A emenda limita prédios públicos 
na Enseada do Suá.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

10- Requerimento nº. 340/2017
Emenda Modificativa ao 
Projeto de Lei nº 290/2017 
(Contido no processo nº 11398/2017)
A emenda altera ZOE1 para ZPA 1 
(em frente a Praia de Camburi)
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

11- Requerimento nº. 342/2017
Emenda modificativa ao Projeto de 
Lei nº 290/2017 (PDU de Vitória)
A emenda estabelece Sistema 
de Alvará de Aprovação de Obra
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

12- Requerimento nº. 343/2017
Emenda modificativa ao Projeto de 
Lei nº 290/2017 (PDU de Vitória).
A emenda permite residência em 
parte da área do Parque Tecnológico
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Aprovado sem o Art. 5º

13- Requerimento nº. 344/2017
Emenda modificativa ao Projeto de 
Lei nº 290/2017 (PDU de Vitória).
A emenda flexibiliza a exigência 
de vagas de estacionamento
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Aprovado

14- Requerimento nº. 345/2017
Emenda modificativa ao Projeto de 
Lei nº 290/2017 (PDU de Vitória).
A emenda altera a composição do 
Conselho do Plano Diretor Urbano
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Aprovado

Deliberação das Proposições em discussão única e votação
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Fonte: Câmara Municipal de Vitória

29- Requerimento nº. 364/2017
Altera o Anexo 2 - Mapa 1 - Zoneamento 
Urbanístico, do Projeto de Lei 290/17.
A emenda muda de ZPA1 
para ZEIS1 em São Pedro.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Aprovado

30- Requerimento nº. 366/2017
Emenda ao projeto de Lei 290/2017 - 
Aprova o Plano Diretor Urbano do Município 
de Vitória e dá outras providências.
A emenda permite o acréscimo de 0,5 de 
coeficiente de aproveitamento no pavimento 
térreo para uso de incentivo tecnológico, 
exceto nas zonas ZOR, ZOE, ZI E ZEIS 2.
Autor: vereador Max da Mata.
Rejeitado

31- Requerimento nº. 367/2017
Altera o caput do artigo 98 do Projeto 
de Lei 290/17, e dá providências.
A emenda estabelece área de carga 
e descarga em apenas 50% da área 
de afastamento.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

32- Requerimento nº. 368/2017
Emenda ao projeto de Lei 290/2017 - 
Altera o Anexo 02 - Mapa 01 - 
Zoneamento de Uso e Ocupação, 
do projeto de lei nº 290/2017.
A emenda transforma Fradinhos 
de ZPA 2 para ZOR 2.
Autor: Vereador Max da Mata.
Aprovado

33- Requerimento nº. 370/2017
Altera os incisos I e II do artigo 97 
do Projeto de Lei 290/17.
A emenda altera elementos aflorados e decks
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

34- Requerimento nº. 372/2017
Altera a observação 5 do Anexo 8 - 
Tabela 01 - Folha -2 do Projeto de 
Lei nº 290/2017, conforme Anexo I.
A emenda proíbe boates na 
Praia do Canto e Santa Luzia
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

35- Requerimento nº. 374/2017
Suprime o inciso I do artigo 48 
do Projeto de Lei 290/2017.
A emenda suprime o afastamento 
da Rod. Serafim Derenzi.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Aprovado

36- Requerimento nº. 375/2017
Projeto de Lei 290/2017 - Plano Diretor 
Urbano Suprime o desenho 02 do mapa 02 
do anexo 10 do Projeto de Lei 290/2017.

22- Requerimento nº. 355/2017
Suprime as alíneas “k”, “l” e “m” do inciso I do 
artigo 224; Altera o Anexo 20 - Mapa 01- 
Marcos Naturais Objeto de Plano de 
Preservação da Paisagem, para suprimir os 
Marcos Naturais “K) Morro da Gamela”, “l) 
Morro do Guajuru (Cruzeiro)”, e “m) Morro 
Itapenambi”; 
Altera o Anexo 02 - Mapa 02 - Zoneamento 
de Gabarito do Projeto de Lei 290/17.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Rejeitado

23- Requerimento nº. 356/2017
Emenda substitutiva ao Projeto de 
Lei nº 290/2017 (PDU de Vitória) 
“Aprova o Plano Diretor Urbano do Município 
de Vitória e dá outras providências.
A emenda altera o zoneamento da 
Av. Des. Santos Neves compreendido 
entre a Av. Nossa Senhora da Penha 
e Av. César Hilal como ZAR1.
Autor: Vereador Davi Esmael.
Aprovado

24- Requerimento nº. 376/2017
A emenda suprime o artigo 132 que 
impossibilita o remembramento nas ZEIS
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Aprovado

25- Requerimento nº. 358/2017
Altera a Alínea “c” do inciso I do 
Artigo 53 do Projeto de Lei 290/17.
A emenda altera de 2 para 3 gabaritos 
em condomínios horizontais sem aumentar 
a altura – artigo 53, alínea “c”.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Aprovado

26- Requerimento nº. 359/2017
Altera o caput do artigo 152 do 
Projeto de Lei 290/17, e dá providências.
A emenda retira testada máxima de 200 
metros – Art. 152
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Aprovado

27- Requerimento nº. 360/2017
Emenda Modificativa ao Plano 
Diretor Urbano (PDU), Projeto de 
Lei nº 290/2017, Processo 11398/2017 
“Acrescenta o Inciso V ao Artigo 28 do PDU.
A emenda define o critério de baixa 
renda para participação da ZEIS1.
Autor: Vereador Wanderson Marinho.
Rejeitado

28- Requerimento nº. 361/2017
Altera o §2º do artigo 153 
do Projeto de Lei 290/17.
A emenda altera a área de domínio das 
vias internas de condomínios horizontais.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Aprovado

A emenda suprime o afastamento frontal 
de 25 metros tomado em relação à testada 
da Av. Beira Mar em sua Intersecção com a 
testada voltada para a rua Aristides Campos.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Arquivado

37- Requerimento nº. 377/2017
Altera o Anexo 16 - Folha 12 - 
Número mínimo de vagas destinadas 
à guarda e estacionamento de veículos, 
áreas de carga e descarga de mercadorias, 
áreas de embarque e desembarque de 
passageiros, do Projeto de Lei 290/17.
A emenda estabelece número mínimo de 
vagas destinadas à guarda e estacionamento 
de veículos, áreas de carga e descarga 
de mercadorias, áreas de embarque 
e desembarque de passageiros.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Arquivado

38- Requerimento nº. 380/2017
Altera o anexo 8 - Tabela 01 Folha 02 - 
Grupos de Usos e Atividades Permitidos (P) 
por zona, do Projeto de Lei 290/2017.
A emenda permite todas as atividades 
na Zona do Parque Tecnológico.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Arquivado

39- Requerimento nº. 381/2017
Inclui o Inciso VI ao Artigo 33 
do Projeto de Lei 290/2017.
A emenda estimula a coexistência e 
sinergia entre atividades tecnológicas 
com os demais usos urbanos, 
residencial, comercial e serviços.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Arquivado

40- Requerimento nº. 384/2017
Altera o anexo 4 - Tabela 01 Folha 02 - 
do Projeto de Lei 290/2017.
A emenda altera a hierarquia viária
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Aprovado

41- Requerimento nº. 385/2017
Incluir o artigo 327 -A 
ao Projeto de Lei 290/2017.
A emenda limita o alvará para repartições 
públicas na Enseada do Suá
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Arquivado

42- Requerimento nº. 386/2017
Altera o anexo 9 - Índices de Controles 
Urbanístico por Zona, do Projeto 
de Lei 290/2017.
A emenda altera os índices de Controle 
Urbanísticos por Zona, para incluir nota 
de exceção na coluna “Taxa de Ocupação 
Máxima” da ZOP 4, no bairro Enseada do Suá.
Autor: Comissão de Políticas Urbanas.
Aprovado
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O relator do PL do novo PDU, vereador Davi Esmael, diz que as empresas 
que serão instaladas no Parque Tecnológico formam um setor lucrativo

Por Davi Esmael

omo vereador, posso dizer que partici-
pei ativamente de, praticamente, todo 
o processo de debates e construção do 

novo Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória. 
Pude ouvir muitas sugestões e críticas sobre 
cada um dos temas e percebi que foi realmente 
necessário um longo tempo de discussão para 
que algumas ideias fossem esclarecidas.

O embate entre as opiniões a respeito do 
Parque Tecnológico de Vitória acabou trazen-
do à tona uma proposta de mudança no plano 
original que, a meu ver, é fantástica e explica-
rei o motivo.

Defendo o Parque Tecnológico porque tem 
potencial de sediar a nova matriz econômica da 
cidade. As empresas que futuramente serão ins-
taladas formam um setor lucrativo, voltado para 
o conhecimento, de economia limpa, que precisa 
ser estimulado. No ano passado, visitei o Parque 
Tecnológico de São José dos Campos (SP), onde 
funciona um polo de inovação, formação pro-
fissional e geração de renda para o município.

Querer o mesmo para Vitória não me opõe 
ao desejo de grande parte dos moradores da 
região de Goiabeiras, que optaram por um 
meio termo, do uso residencial conjugado 
com o funcionamento do setor de tecnologia.

A proposta apresentada pela Associação 
de Moradores mostra-se razoável por trazer 
preocupações com o desenvolvimento de todo 
o entorno em que o polo estará inserido. Tais 
como o esvaziamento da área fora do horário 
comercial, a possível expulsão de moradores 
por conta da ganância do poder econômico. 
Além, dos prováveis transtornos causados 
pelo fluxo diário de profissionais para dentro 
e fora do Parque, caso não seja dada a possibi-
lidade de morarem num local próximo.

Preocupações que encontram eco na avalia-
ção de especialistas. Pedro Henrique Negrei-
ros, arquiteto e urbanista pela Ufes e mestre 
em planejamento e gestão territorial (UFRJ), 
é defensor do uso misto, como forma de com-

bater o isolamento de áreas da cidade. Ele ar-
gumenta que o urbanismo inteligente conecta 
os espaços através da presença de moradia, 
transporte, trabalho e serviços em todas as 
áreas, diminuindo os deslocamentos dentro 
do espaço urbano.

Por fim, a emenda ao projeto de lei do PDU 
traz contrapartidas que favorecem as empre-
sas interessadas. Uma delas é que a criação de 
empreendimentos imobiliários no local esta-
rá vinculada à execução de projetos voltados 
à tecnologia, sendo um impulso para que o 
Parque finalmente saia do papel. E a liberação 
de altura de prédios (potencial construtivo) 
no loteamento compensarão integralmente as 
perdas em área.

Acredito, sinceramente, que o Parque Tec-
nológico de Vitória será um centro agregador 
de boas ideias que, ao final, trarão benefícios 
para o coletivo. Não queremos permitir que 
algo tão bom seja inviabilizado por interesses 
egoístas, de qualquer lado.

“Parque Tecnológico precisa estar 
conectado às demandas da cidade”

“Defendo o Parque 
Tecnológico porque tem 

potencial de sediar a 
nova matriz econômica 

da cidade”

“Acredito, sinceramente, que o 
Parque Tecnológico de Vitória 
será um centro agregador de 

boas ideias que, ao final, trarão 
benefícios para o coletivo”

C
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cidade de Cabo de Santo Agostinho, 
em Pernambuco, irá sediar a 16ª Con-
vergência, evento que acontece entre os 

dias 19 e 21 de setembro, idealizado pelo Ins-
tituto de Estudos de Protestos de Títulos do 
Brasil (IEPTB) e que reúne todos os tabeliães 
de protesto do País.

O encontro irá contar com inúmeras pa-
lestras, dentre elas “Riscos de protestar fora 
do domicilio do devedor”, ministrada pelo 
desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), Cláudio 
Brandão de Oliveira. 

O magistrado conta que as expectativas 
para o evento são positivas. “Num País con-
tinental como o nosso, mostra-se fundamen-
tal a promoção de encontros dos operadores 
do direito (no caso, os tabeliães de protesto) 
para a unificação de entendimentos e o es-
tabelecimento de planos estratégicos para a 
própria atividade”, afirma. 

Antes de ingressar no 2º Grau de Juris-
dição, o desembargador foi juiz auxiliar da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro (CGJ/RJ) por cerca de 10 anos 
e sempre se dedicou aos estudos da atividade 
notarial e registral. 

Para Oliveira, “o protesto de títulos e ou-
tros documentos de dívida é um procedi-
mento chancelado com fé pública, que se tra-
duz em segurança para o devedor, inspirado 
pelos princípios constitucionais da ampla de-
fesa e do contraditório, além de contar com 
a imediata fiscalização do Poder Judiciário”. 

De fato, esta exegese é confirmada pelo art. 
3º da Lei Federal nº 9.492/1997 ao prescre-
ver que “compete privativamente ao tabelião 

Territorialidade da atuação dos 
tabeliães de protesto será tema de 
palestra na 16ª edição da Convergência
Desembargador Claudio Brandão será um dos 
palestrantes do evento que acontecerá em Pernambuco

“Num País continental como o 
nosso, mostra-se fundamental 
a promoção de encontros dos 
operadores do direito para a 
unificação de entendimentos 

e o estabelecimento de planos 
estratégicos para a própria 

atividade”

“O protesto de títulos e outros 
documentos de dívida é um 

procedimento chancelado com 
fé pública, que se traduz em 
segurança para o devedor”

A

O des. Cláudio Brandão explica que o tema de 
sua palestra é baseado no entendimento do 
STJ e do CNJ sobre o tema

de protesto de títulos, na tutela dos interes-
ses públicos e privados, a protocolização, a 
intimação, o acolhimento da devolução ou 
do aceite, o recebimento do pagamento, do 
título e de outros documentos de dívida, bem 
como lavrar e registrar o protesto ou acatar a 
desistência do credor em relação ao mesmo”. 

Sobre o tema da sua palestra, o desembar-
gador explica que o entendimento do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) é de que o legisla-
dor impediu expressamente que o tabelião de 
protesto pudesse expedir intimação para fora 
dos limites territoriais da cidade onde exerce 
a sua delegação.

O art. 15 da Lei Federal nº 9.492/1997 está 

absolutamente coadunado com a inteligên-
cia norteadora do art. 9º da Lei Federal nº 
8.935/1994, que prescreve que “o tabelião de 
notas não poderá praticar atos de seu ofício 
fora do município para o qual recebeu de-
legação”, e os tabeliães de protesto formam 
uma das espécies da atividade notarial no 
País.

Segundo o magistrado, conforme preco-
nizado pelos arts. 37 e 38 da Lei Federal nº 
8.935/1994 e que regulamentou o § 1º, do art. 
236 da Constituição da República, “a intima-
ção realizada pelo tabelião de protesto que 
não seja no endereço de domicílio do deve-
dor quebra a higidez da fiscalização a cargo 
do Poder Judiciário, além de vulnerar o aces-
so presencial do devedor ao serviço público 
delegado, em tempo hábil, por uma questão 
de deslocamento geográfico, dificultando o 
exercício de sua ampla defesa, ainda que em 
sede administrativa, quando, por exemplo, 
desejar oferecer o contraprotesto (art. 22, IV, 
da Lei Federal nº 9.492/1997)”. 

Além da participação de autoridades e pa-
lestrantes que vão debater temas de destaque 
para a atividade notarial no País, a 16ª edição 
da Convergência será marcada ainda pela co-
memoração dos 30 anos de criação do Insti-
tuto de Protesto de Títulos do Brasil e dos 15 
anos da seccional de Pernambuco.

As inscrições para a 16ª Convergência, tan-
to para tabeliães quanto para patrocinadores, 
estão abertas e podem ser feitas pelo site: 
www.convergenciape2018.com.br



16 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

em muitas delongas, a resposta para a 
questão intitulada é SIM, menor de 18 
(dezoito) anos pode adquirir imóvel.

Entretanto, como nem tudo “são flores” no 
Direito, deve-se analisar detidamente a ques-
tão, pois ela é eivada de muitas ressalvas.

O objetivo deste artigo é apenas suscitar as 
informações mais importantes, visando tirar 
as dúvidas iniciais que podem surgir, sem tra-
zer as diversas situações que nascem da per-
gunta do título proposto.

O Poder Judiciário possui inúmeras deci-
sões, dos mais diversos casos concretos, onde 
solucionou controvérsias que envolviam os 
pais do menor de 18 (dezoito) anos, o próprio 
menor representado por seus pais, o Tabelião 
do Cartório de Registro de Imóveis, e outros 
que envolviam, concomitantemente, a Fa-
zenda Pública estadual, de certo que a maior 
instituição arrecadadora não iria ficar de fora 
dessa relação (de interesses).

Em partes.
Os pais detêm sobre os filhos o poder pa-

terno (poder familiar) e, derivado deste poder, 
advém a responsabilidade de administrar os 
bens de seus filhos enquanto estes estiverem 
sobre a guarda e responsabilidade daqueles. 
Estas ordens estão inseridas no art. 1.689, do 
Código Civil de 2002 (CC/02).

Ocorre que o CC/02 prevê em seu art. 
1.691, CC/02, relação de atos, dos quais os 
pais estão proibidos de realizar sem que haja 
alvará judicial que autorize a feitura do ato. 
O referido artigo especifica atos que giram 
em torno de imóveis, quando estes estiverem 
diametralmente relacionados aos filhos, ra-
zão pela qual sua literalidade se faz pertinen-
te neste artigo: 

. Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou 
gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem 
contrair, em nome deles, obrigações que ultra-
passem os limites da simples administração, 
salvo por necessidade ou evidente interesse 

da prole, mediante prévia autorização do juiz. 
(grifos nossos)

O artigo supra citado não deixa pairar dú-
vidas quanto a necessidade de se obter auto-
rização judicial, mediante expedição de alvará 
assinado por Juiz, mediante parecer do Minis-
tério Público (lembre-se que a questão envolve 
menor de 18 anos e por isso o parecer minis-
terial é obrigatório por imposição de lei), para 
que o negócio envolvendo menores represen-
tados ou assistidos por seus pais seja feito.

Válido, ainda, informar que o Tabelião do 
Cartório de Registro Geral de Imóveis tem o 
dever de zelar pela perfeita formulação da Es-
critura Pública (de Compra e Venda do imó-
vel) para fins de registro, pois é ele quem veri-
ficará, em última análise, a validade e eficácia 
do negócio, atesta a fé pública do documento, 
dá publicidade ao negócio, devendo ser feito 
com imparcialidade, uma vez que age com 
independência funcional, gerando, assim, se-
gurança jurídica.

Noutro giro, vemos que a outra parte do art. 
1.691, CC/02 diz: “(...) salvo por necessidade 
ou evidente interesse da prole (...)”.

Significa dizer que se devidamente com-
provado pelos pais que a compra em nome do 
menor de 18 anos ou a alienação de um imó-
vel que lhe pertence tem como justificativa a 
necessidade excepcional do ato e/ou visa real 
vantagem e interesse ao menor, poderá o ne-
gócio ultrapassar os limites da administração 
dos bens dos filhos menores.

Ocorre que, também para o caso acima, 
haverá necessidade de comprovar prévia auto-
rização judicial mediante expedição de alvará 

Por Pérecles Ribeiro Reges

Menor de 18 anos pode comprar imóvel?

“Diversos julgados exigem 
que a Escritura Pública de 

Compra e Venda especifique 
a origem do dinheiro da 

compra do imóvel em nome 
do menor de 18 anos”

“A melhor opção é colocar a 
questão sub judice, ou seja, 
sujeita à análise do Judiciário 

para que, mediante sua 
autorização, o negócio seja 

feito sem receio de, no futuro, 
ser considerado inválido ou 

nulo de pleno direito”

S
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Pérecles Ribeiro Reges é especialista em 
Processo Civil pela Faculdade de Direito 
de Vitória (FDV), ênfase em Prática Cível 
pela Centro de Ensino Renato Saraiva 
(CERS), advogado da BRFT Sociedade de 
Advogados, inscrito nos quadros da OAB/ES 
sob o nº 25.458 e atuante na área do Direito 
Imobiliário na Comarca da Grande Vitória/ES.

para se configurar o negócio. O maior com-
plicador desta questão é saber o que são esses 
limites e até aonde eles vão. Vai depender da 
análise de cada caso.

Passada esta análise, diversos julgados exi-
gem que a escritura pública de compra e ven-
da especifique a origem do dinheiro da com-
pra do imóvel em nome do menor de 18 anos.

Por exemplo: se o dinheiro da compra veio 
de uma doação dos pais ao menor, ou dos avós 
ao menor, para que este adquirisse um imó-
vel, ou seus pais adquirissem para o menor 
visando seu futuro, deve-se consta na Escritu-
ra Pública de onde veio os valores, mediante 
recolhimento do ITCMD (Imposto de Trans-
missão “Causa Mortis” e de Doação).

Daí que tudo estaria devidamente com-

provado e a transmissão do imóvel para o 
nome do filho menor de 18 anos estaria re-
gularizada, não necessitando do alvará ju-
dicial para feitura do negócio. E o Tabelião, 
neste caso, poderia averbar a Escritura no 
registro do imóvel sem qualquer receio. O 
negócio é perfeito.

Por isso, pode-se afirmar com naturalidade 
e sem medo de errar: a melhor opção é colocar 
a questão sub judice, ou seja, sujeita à análise 
do Judiciário para que, mediante sua autori-
zação, o negócio seja feito sem receio de, no 
futuro, ser considerado inválido ou nulo de 
pleno direito.

É importante compartilhar do entendimen-
to de que este conteúdo não é fácil digerir, 
mas, tremendamente importante ressaltá-lo, 

uma vez que se vê, diariamente, na prática, 
negócios sendo feito à luz da irregularidade e 
ilegalidade, sem que se saiba.

Além disso, os negócios imobiliários ten-
dem a crescer com a melhoria da economia, 
uma vez que é, e tal assertiva é pública e notó-
ria, um dos negócios mais seguros para quem 
quer investir.
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cidade de Vitória, no Espírito Santo, 
foi palco da sétima edição do curso 
“Usucapião Extrajudicial - aspectos 

teóricos e práticos”, ministrado pelo profes-
sor Francisco José Barbosa Nobre, registra-
dor de imóveis e vice-presidente do Institu-
to de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) 
pelo Paraná.

Com oito horas de duração, o evento, que 
aconteceu no dia 05 de maio, contou com a 
presença de tabeliães de notas e registradores 
de imóveis que acompanharam debates intro-
dutórios à usucapião. 

“Estima-se que a metade dos imóveis exis-
tentes no País se acha irregular, fora do siste-
ma registral. A usucapião extrajudicial pode 
regularizar a maioria dos casos. Isso importa 
em desenvolvimento das cidades, maior pro-
dução no campo, acesso a juros mais baixos 
e tranquilidade para as famílias. A regulari-
zação imobiliária é uma fonte de riquezas, é 
um jogo em que todos ganham”, explicou o 
palestrante. 

Organizadora do evento, Kenia Mara Fe-
lipetto Malta Valadares, vice-presidente do 
IRIB pelo Estado do Espírito Santo, ressaltou 

Curso “Usucapião Extrajudicial” 
reúne registradores de imóveis 
e tabeliães em Vitória (ES)
Evento teve como palestrante o professor Francisco José Barbosa Nobre

Estima-se que a metade dos 
imóveis existentes no País 
se acha irregular, fora do 

sistema registral. A usucapião 
extrajudicial pode regularizar a 

maioria dos casos”

Francisco José Barbosa Nobre, palestrante 
e vice-presidente do IRIB pelo Paraná

O curso contou com a presença de tabeliães de notas e registradores de imóveis, que acompanharam debates introdutórios à usucapião

A
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O palestrante Francisco José Barbosa Nobre é registrador 
e vice-presidente do IRIB pelo Estado do Paraná

“A importância de um curso 
como esse é extrema, muitas 
dúvidas são esclarecidas sobre 
o procedimento, dando maior 
segurança aos profissionais 

envolvidos”

Kenia Mara Felipetto Malta Valadares, 
vice-presidente do IRIB pelo Espírito Santo

que o evento foi importante para debater as-
pectos polêmicos e esclarecer alguns assuntos 
relacionados à usucapião. 

“A importância de um curso como esse é ex-
trema, muitas dúvidas são esclarecidas sobre 
o procedimento, dando maior segurança aos 
profissionais envolvidos, advogados, notários, 
registradores, entes públicos, quando enten-
dido seu papel e os passos a serem seguidos, 
com a atenção e as cautelas devidas. Além dis-
so, é uma oportunidade para debater aspectos 
polêmicos e aclarar as obscuridades. Somado 
a isso, estimulou o turismo, pois tivemos par-
ticipantes dos Estados do Pará, Minas Gerais, 
Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rio 
de Janeiro”, avaliou. 

Francisco José Barbosa Nobre também fa-
lou sobre o desafio da usucapião extrajudicial 
para o registrador de imóveis, já que existe 
uma casuística extremamente variada nessa 
situação. 

“O estudo da usucapião extrajudicial é mul-
tidisciplinar, envolvendo questões do Direito 
Registral e Notarial, Civil, Processual, Admi-
nistrativo, Constitucional, Urbanístico, Agrá-
rio. Além disso, a análise para o deferimento 
de um pedido de usucapião extrajudicial de-
manda avaliação probatória, que é algo novo 
para os registradores”, afirmou. 

Para o palestrante, os regulamentos e pro-
vimentos que disciplinam a usucapião extra-
judicial ainda são insuficientes no Brasil, mas 
houve grande avanço com a edição do Pro-
vimento nº 65/2017 do CNJ, que estabelece 
diretrizes para o procedimento da usucapião 
extrajudicial nos serviços notariais e de regis-
tro de imóveis. 

“Trata-se de um regulamento pioneiro, que 
tem muito a ser aperfeiçoado. Um campo em 
que temos muito a evoluir é o da análise, pelo 
registrador, do conteúdo de impugnações. 
Também seriam desejáveis normas regula-
mentares mais precisas em aspectos tributá-
rios do tema”, disse o registrador.

A opinião do palestrante também foi en-
dossada por Kenia Valadares. Segundo a re-
gistradora, o tema é novo e ainda precisa ser 
muito debatido. “Muitas questões controver-
sas foram levantadas durante o curso, em que 
não há uma resposta certa. A regulamentação 
existente hoje é suficiente para esse momento, 
para garantir a segurança do procedimento, 
mas com o tempo e maiores demandas con-
cretizadas, a atualização se fará necessária 
na medida em que forem constatados efeitos 
mais práticos, de forma a fomentar cada vez 
mais a desjudicialização do instituto da usu-
capião”, declarou.

Ao final do curso, cada participante re-
cebeu o livro do professor “Manual da Usu-
capião Extrajudicial, de acordo com a Lei 
13465/2017, incluindo comentários ao Pro-
vimento nº 65/2017 do CNJ”, que, além de 
conceituar e discorrer minuciosamente sobre 
o Instituto, traz em seu apêndice modelos para 
a prática do ato, permitindo aos atores deste 
procedimento, notários, registradores, advo-
gados, engenheiros, uma ferramenta eficaz à 
aplicabilidade da usucapião extrajudicial.

Além do município capixaba, as cidades 
paranaenses Curitiba, Londrina, Maringá e 
Cascavel e a capital paulista já foram palcos do 
curso. Ainda este ano, também haverá pales-
tras em Ponta Grossa (PR), Guarapuava (PR), 
Recife (PE), Avaré (SP), Itaboraí (RJ) e Rio de 
Janeiro (RJ).
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Por Jeferson Miranda

Entretanto, não devemos nos abater por 
tais circunstâncias, já que nosso horizonte 
é imenso e nossa importância maior ainda 
como guardiões da cidadania.

As lideranças nacionais têm se esforçado 
para agregar serviços ao RCPN, especiali-
dade com maior capilaridade e imensa cre-
dibilidade junto ao seio da nação brasileira. 
Maior exemplo disso foi a aprovação da Lei 
nº 13.484/17 que transformou o registro Ci-
vil em Ofício da Cidadania, infelizmente hoje 
suspenso por força de liminar concedida pelo 
ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas 
que, em caso de reversão, dará ânimo inova-
dor aos combalidos registradores civis das 
pessoas naturais.

Não obstante as dificuldades de manuten-
ção do serviço e a precariedade de emolu-
mentos, neste Estado, quase todo RCPN tem 
o anexo de tabelionato de notas, o que permi-
te auferir melhores rendimentos, proporcio-
nando assim uma melhor prestação de servi-
ço à comunidade e dignidade ao delegatário.

Feitas essas breves observações, permita-
me citar o famoso adágio popular que nos 
leva a uma reflexão: “o velejador pessimista 
reclama do vento, o otimista espera que ele 
mude, o realista ajusta as velas para o barco 

navegar” e ainda o poema cantado por Pau-
linho da Viola, que tem o sugestivo título de 
ARGUMENTO: “sem preconceito ou mania 
de passado, sem querer ficar ao lado de quem 
não quer navegar, faça como o velho mari-
nheiro, que durante o nevoeiro, leva o barco 
devagar.”

Dito isso, podemos afirmar convictos, es-
tamos em momento de ventos contrários, 
mas que não param de soprar. A escolha é 
sua, registrador civil, deixe as velas como es-
tão e se verá à deriva ou ajuste-as e navegue 
pelas possibilidades que se abrem a cada dia. 
Seja proativo, inove, motive-se, reinvente-se 
e lembre-se que o horizonte é infinito e al-
cança-lo é uma mera questão de persistência, 
inteligência, força, foco e fé.

RCPN – Ame-o ou deixe-o

“O velejador pessimista 
reclama do vento, o otimista 

espera que ele mude, o realista 
ajusta as velas para o barco 

navegar”

“Não devemos nos abater. 
Nosso horizonte é imenso e 

nossa importância maior ainda 
como guardiões da cidadania”

ez por outra, observamos alguns co-
legas delegatários do registro civil 
das pessoas naturais reclamando do 

próprio serviço que exerce, principalmente no 
que diz respeito à baixa remuneração dos atos 
e a grande quantidade de gratuidades existen-
tes no cotidiano da serventia, cuja caracterís-
tica da especialidade lhe rendeu a alcunha de 
“primo pobre” dos cartórios. Tem razão, mas, 
por mais deficitário que seja, a maioria não 
quer renunciar á essa especialidade.

Francamente e sem ofensas às mentes 
contrárias, pensamos que esse olhar menos 
avisado reflete a realidade atual, em parte. 
Dizemos hoje, porque antes não recebíamos 
e nem tínhamos agregado alguns outros ser-
viços que prestamos aos cidadãos como, por 
exemplo, a expedição de certidões eletrôni-
cas de interdição e tutelas - CIT -, cujos emo-
lumentos são creditados em nossa conta pelo 
SINOREG-ES no dia 10 de cada mês; o res-
sarcimento dos atos gratuitos praticadas du-
rante o mês, ressarcidos pelo FARPEN no dia 
20; maior quantidade de segundas vias com 
a criação da CRC nacional e também credi-
tados em nossa conta durante o mês. Além é 
claro, das demandas de balcão.

Infelizmente, o fundo de ressarcimento aos 
registradores civis de pessoas naturais – FAR-
PEN-, encontra-se deficitário, não permitin-
do o ressarcimento integral dos emolumen-
tos devidos pelos atos gratuitos praticados, 
urgindo, portanto, que órgãos públicos, 
notadamente o Poder Judiciário tenha mais 
critérios para a concessão de benefícios da 
assistência judiciária gratuita, bem como os 
pedidos dos demais órgãos como Ministério 
Público, Defensoria Pública, prefeituras etc.

O substancial aumento das gratuidades 
impostas pela chamada assistência judi-
ciária, pedidos de casamentos gratuitos, 
muitos sem fundamentos que justifique o 
ressarcimento, agrava a situação do já fragi-
lizado registrador civil.

V

Jeferson Miranda é titular da Serventia de 
Registro Civil e Notas de Iúna/ES
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romovido pela Confederação Na-
cional de Notários e Registradores 
(CNR), a 1ª Conferência Nacional dos 

Cartórios (Concart 2018), realizada entre os 
dias 26 e 29 de abril, teve como principal ob-
jetivo debater os últimos avanços tecnológicos 
e de infraestrutura dos serviços prestados pe-
los tabelionatos de notas e ofícios de registros 
brasileiros ao longo dos últimos anos.

O presidente da CNR, Rogério Bacellar, 
durante a solenidade de abertura, deu as 
boas-vindas aos presentes. “Esta é a primei-
ra Conferência da Confederação Nacional de 
Notários e Registradores e esperamos que es-
ses dois dias sejam bem produtivos. Teremos 
excelentes palestrantes, então, esperamos que 

vocês voltem para suas cidades melhores do 
que vieram para cá”, afirmou.

Bacellar disse que o objetivo do evento é 
debater novos assuntos, além de mostrar a im-
portância que as associações têm para a classe 
de notários e registradores e apresentou a re-
forma trabalhista como o principal tema a ser 
debatido durante os dias do encontro. “A ideia 
é discutir todos os aspectos da reforma traba-
lhista. Por isso, estamos trazendo estudiosos 
da área, com os quais possamos esclarecer a 
todos os notários e registradores brasileiros 
alguns aspectos que podem trazer novidades 
profundas no nosso ambiente de trabalho”.

O presidente do CNR acrescentou ainda 
que o evento busca mostrar a integração da 

Encontro reuniu notários e registradores de todo o País

Sinoreg-ES prestigia 
1ª Conferência Nacional dos Cartórios
Evento realizado em Foz do Iguaçu (PR) teve como principal objetivo 
debater avanços de infraestrutura da atividade notarial e registral brasileira

“A ideia é discutir todos 
os aspectos da reforma 

trabalhista. Por isso, estamos 
trazendo estudiosos da área, 

com os quais possamos 
esclarecer a todos os notários e 
registradores brasileiros alguns 

aspectos que podem trazer 
novidades profundas no nosso 

ambiente de trabalho.”

Rogério Bacellar, 
presidente do CNR

P
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“É de extrema importância 
a participação da classe 
nestes encontros, o que 

demonstra nossa união, nosso 
fortalecimento”

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“O Brasil vive uma situação 
de insegurança jurídica. O que 
vocês fazem acaba sendo uma 
espécie de tábua de salvação.”

William Waack, jornalista

Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory Silveira, o evento foi um grande sucesso

Confederação com a Associação dos Notá-
rios e Registradores do Brasil (Anoreg/BR), 
no sentindo de defender melhor a categoria. 
“A Anoreg/BR foi responsável pelas maiores 
conquistas da nossa classe. Esse é um aspecto 
que notários e registradores mais jovens não 
conhecem e que precisa ser esclarecido para 
que eles entendam a importância e a função 
das nossas instituições”, disse Bacellar.

O Sindicado dos Notários e Registradores 
do Espírito Santo (Sinoreg-ES) foi representa-
do pelo presidente Márcio Valory Silveira, que 
prestigiou todos os dias do encontro. “O even-
to foi um grande sucesso. É de extrema im-
portância a participação da classe nestes en-
contros, o que demonstra nossa união, nosso 
fortalecimento e, além disto, o grande conheci-
mento que temos a oportunidade de comparti-
lhar com colegas de todos os cantos do Brasil”. 

Representando o presidente da Anoreg/
BR, Cláudio Marçal, o vice-presidente da as-
sociação, Germano Toscano de Brito, também 
destacou a importância do evento. “A CNR 
congrega todas as Confederações e todos os 
Sindicatos da classe. Então é uma situação 
muito boa para a categoria, porque é uma en-
tidade nova, uma entidade que surge e que, 
junto com a Anoreg/BR, irá tratar dos assun-
tos de interesse dos notários e registradores. 
E o Concart, que é o primeiro a ser realizado, 
é exatamente aquilo que esperamos daqueles 
que conduzem a nossa classe. Então, parabeni-
zo muito a CNR e o Rogério Bacellar”, afirmou.

Já o presidente da Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen
-Brasil), Arion Cavalheiro Junior, destacou a 
importância da Conferência como uma forma 
de integração entre as naturezas extrajudiciais. 
“Este evento, antes de tudo, é importante pela 
integração das especialidades. Neste espaço, 
nós encontramos os colegas não só do Regis-
tro Civil, mas também das demais naturezas. 
E nós sabemos que o Registro Civil influen-
cia nas demais áreas. Porque todas as outras 
atividades precisam das nossas certidões, das 
nossas informações para produzirem os seus 

próprios atos. Então, essa integração é fun-
damental; até tendo em vista as próprias cen-
trais, que daqui a pouco também terão que ser 
integradas. Assim, a troca de ideias é essen-
cial”, explicou Cavalheiro. 

“Por outro lado, também viemos nos atuali-
zar. Ouvir os renomados palestrantes presen-
tes, porque o registro civil passa por um mo-
mento de grande mudança, se adaptando às 
transformações constantes da sociedade, com 
o reconhecimento socioafetivo, a mudança de 
nome dos transgêneros. Então, nós precisa-
mos de eventos como este”, completou.

A palestra solene do evento ficou sob a res-
ponsabilidade do jornalista William Waack, 
que abordou o atual momento do País. Se-
gundo ele, o Brasil vive uma situação de inse-
gurança jurídica em que o papel da atividade 
extrajudicial adquire grande importância.

“Imprevisibilidade é talvez a característica 
mais grave, mais perigosa e mais assustadora 
de qualquer crise em qualquer lugar. Mas no 
caso do Brasil, ela se tornou ainda mais detes-
tada por todas as pessoas que têm que tomar 
decisões porque é caracterizada por uma ex-
traordinária e detestável insegurança jurídica. 
Quando olhamos para os últimos três anos, 
e vemos como a crise brasileira evoluiu, era 
quase inimaginável que fôssemos chegar aon-
de chegamos hoje em termos de inseguran-
ça jurídica, em suas mais variadas esferas. E 
nesse sentido, a atuação de vocês é essencial. 
Porque hoje as pessoas têm uma percepção 
da realidade baseada no medo – porque fi-

nalmente as pessoas perceberam, depois de 
60 mil mortos por ano, que estamos à mer-
cê da violência; e na insegurança jurídica. 
Então, o que vocês fazem, acaba sendo uma 
espécie de tábua de salvação”, disse Waack.

A mesa solene contou ainda com o presi-
dente do Sindicato dos Notários e Registra-
dores do Estado do Paraná (Sinoreg-PR), José 
Augusto Alves; o presidente da Federação dos 
Notários e Registradores da Região Sudeste e 
Centro-Oeste (Finorsc), Maurício Leonardo; 
o presidente da Federação dos Notários e Re-
gistradores da Região Norte e Nordeste (Fin-
notar), José Marcelo Lima de Castro; o depu-
tado federal do PRB/PR, Romulo Gouveia; o 
deputado federal do DEM/PB, Efraim Filho; 
o desembargador do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJ/MG) Marcelo Guimarães; o 
secretário-geral da Associação dos Notários e 
Registradores do Estado do Paraná (Anoreg/
PR), Ricardo Leão; o ministro aposentado do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Firmino 
Gonçalves e a presidente de honra da Anoreg/
BR, Léa Portugal.
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forte!
É você

quem faz
sindicatoo nosso

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

(27) 3314-5111
9 9686-8140


