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EDITORIAL 

Ilustres Notários e registradores

N o dia três de dezembro acontecerá a tradicional festa de 
confraternização do Sinoreg-ES. Lembro-me muito bem do embrião 
desta festa: informalmente na residência do querido colega Márcio 
Valory Silveira, em Alegre. Depois passamos a nos reunir em uma 

churrascaria em Cachoeiro, até chegar a Venda Nova do Imigrante e Pedra 
Azul. Marcio Valory Silveira, Simone Sabra, Joelma Binotti, Geraldo Zampirolli, 
Anecy Maria, Fernando Gomes e tantos outros (e muito menos eu), poderíamos 
imaginar que nossos encontros chegassem a reunir como o neste ano, mais de 
200 pessoas.

A expectativa para este ano é muito boa. O local do encontro é no Cerimonial 
Oásis, local de fácil acesso e  muito espaço . Na ocasião serão sorteados vários 
brindes para associados presentes.

É importante observar as regras, conforme consta desta revista, pois, 
considerando o contrato com o cerimonial, não haverá prorrogação de inscrições 
após as datas estabelecidas.

Outro assunto que quero abordar, ainda que repetitivo, é sobre o SELO 
DIGITAL, agora definitivamente normatizado pelo Provimento 40/CGJ-ES. Para 
muitos, um tormento! Para poucos, um alívio! Já diz o jargão popular: “o 
ouro se burila pelo fogo” e, analogicamente, pode ser aplicado ao impacto 
da implantação do selo digital, vez que forçou a informatização da maioria 
absoluta das serventias notariais e de registro deste Estado.

O selo digital que substituiu o selo físico nas serventias extrajudiciais foi, 
podemos assim dizer,  um parto doloroso, traumático, que nasceu com ajuda 
de um fórceps e que até agora deixa em todos feridas que deve se cicatrizar 
ao longo do tempo, inclusive em mim, que apesar de todo meu esforço não 
tenho conseguido atender todas as demandas de meus colegas notadamente 
os de menor renda. E diferente não poderia ser, pois, a mudança foi radical, 
ainda não assimilada por grande parte dos delegatários. Mas, nada que o 
tempo não resolva, só se aprende andar andando, só se aprende fazer fazendo. 
É preciso ter paciência e determinação. O paradoxo entre o compreensível 
desejo de permanecer como está, representa a derrota diante das exigências do 
Provimento 40. Não podemos ficar encarcerados ao passado, 
já que esta estrada nao tem volta. É preciso enfrentar os 
desafios do selo digital com perseverança e destemor .

Boa Leitura!!!
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PROVIMENTO 042/2011

PROVIMENTO 042/2011 - CGJ

IncluI e altera, para implementação do 
FUNDO DE APARELHAMENTO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA-FADESPES, 
dispositivos que regulamentam a utilização 
do Selo Digital de Fiscalização dos 
Serviços Notarial e de Registro no Estado 
do Espírito Santo.

O excelentíssimo senhor Desembargador SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Corregedor-
Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO ser a Corregedoria Geral da Justiça órgão de fi scalização, disciplina e 
orientação administrativa, com jurisdição em todo o Estado do Espírito Santo, conforme 
disposto no art. 2º da Lei Complementar estadual n.º 83/96 e no art. 35 da Lei Complementar 
estadual n.º 234/02;
CONSIDERANDO o aumento da alíquota da taxa de fi scalização sobre os atos praticados 
pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo, com a destinação de 
5% (cinco por cento) da receita para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - 
FADESPES, conforme disposto no art. 1º, da Lei Complementar n° 595, de 14 de julho de 
2011;
CONSIDERANDO expressa previsão legal contida na Lei Complementar n.º 595, que atribui 
à Corregedoria Geral da justiça a regulamentação da exigência do Fundo de Aparelhamento 
da Defensoria Pública -FADESPES

RESOLVE:

Art. 1º. Incluir o campo valor_fadespes no layout XML, destinado a informação sobre o 
recolhimento da receita de 5% sobre os emolumentos dos atos praticados pelo Serviços 
Notariais e de Registro. 

§1º O campo <valor_fadespes> será obrigatório a partir de 01/01/2012.

§2º O detalhamento técnico está descrito no Dicionário XML disponível no Portal Público do 
Selo Digital, no endereço www.cgj.es.gov.br/selodigital 

Art. 2º. Incluir o campo cod_valida no layout XML, destinado ao código de validação do selo 
digital.

§1º O campo <cod_valida> será opcional a partir de 01/01/2012.
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PROVIMENTO 042/2011

§2º Os Serviços que optarem pela utilização do código de validação fi cam desobrigados de 
informar o selo digital de fi scalização nas notas de emolumentos ou recibo de prestação de 
serviços exclusivamente com relação aos atos de autenticação/cópia (código=17).

§3º OS Serviços que optarem pela utilização do código de validação não poderão utilizar o 
campo <seio_fi nal>.

§4º O detalhamento técnico do código de validação está descrito no
Dicionário XMLdisponível no Portal.Público do Selo Digital, no endereço
www.cgj.es.gov.brlselodlgltal

Art. 3º. As guias do FUNEPJ, FARPEN e FADESPES serão geradas automaticamente 
como resultado do faturamento mensal e estarão disponíveis no Portal do Selo 
Digital, na opção «Reimpressão de Guias de Pagamento».

§1º O resultado do faturamento mensal e as guias estarão disponíveis a partir do dia 
06 (seis) de cada mês.

§2º O Pagamento das guias deverá ser realizado até o dia 10 (dez) de cada mês.

§3º O não pagamento das guias no prazo estipulado no parágrafo anterior importará, 
sem prejuízo da infração funcional consumada pelo delegatário, na inviabilidade da 
aquisição de novos lotes do Selo Digital pelo Serviço inadimplente.

Art. 4º O Selo Digital deverá ser identifi cado e Impresso diretamente nos livros de notas e 
registro, exceto nos casos previstos no §8º do art. 9º do Provimento 040/2011.

Parágrafo Único - vedada a transcrição manuscrita do selo digital nos documentos ou 
livros referentes aos atos praticados, caracterizando infração funcional do responsável pelo 
Serviço o descumprimento desta vedação.

Art. 5º. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vitória-ES, 08 de novembro de 2011.

Desembargador SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA
Corregedor-Geral da Justiça
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LEI COMPLEMENTAR Nº 595

Cria a taxa de fi scalização sobre os atos 
praticados pelos Serviços Notariais e de 
Registro e inclui a alínea “h” no artigo 3º da Lei 
Complementar nº 105, de 21.11.1997.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a taxa de fi scalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais 
e de Registro do Estado do Espírito Santo, correspondente a 15% (quinze por cento) sobre a 
receita dos emolumentos dos atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, sendo 5% 
(cinco por cento) destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES, nos 
termos desta Lei Complementar, e 10% (dez por cento) destinados ao Fundo Especial do Poder 
Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, nos termos do inciso XV do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 219, de 26.12.2001, acrescido pela Lei Complementar nº 257, de 03.12.2002, 
com a redação dada pela Lei Complementar nº 307, de 17.12.2004.

Art. 2º O artigo 3º da Lei Complementar nº 105, de 21.11.1997, que criou o Fundo de 
Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES, passa a vigorar acrescido da alínea “h”, com 
a seguinte redação: 

“Art. 3º (...)

(...)

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados 
pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos 
serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, 
em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES.” (NR)

Art. 3º Todas as normas legais necessárias à implementação da presente Lei Complementar 
serão disciplinadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 14 de Julho de 2011.

 JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

(D.O. de 15/07/2011)

LEI COMPLEMENTAR Nº 595
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ARTIGO

Palavra da semana: demagogia – em 
grego, agogos era “liderança”.

Daí veio “pedagogo”, alguém que 
orienta e ensina crianças. E demos era 
“povo”, donde derivou “democracia”, o 
governo do povo. Mas, juntos, demos e 
agogos formaram uma palavra negativa: 
“demagogo”, aquele que lidera o povo de 
forma mentirosa ou apelativa.

Minha empresa tem líderes negativos, 
que convencem os colegas a boicotar 
qualquer iniciativa.

Como neutralizar essas maçãs 
podres? 

A liderança negativa só fl oresce num 
solo pobre em lideranças positivas. 
Quando os líderes formais – aqueles que 
possuem títulos que lhes permitem tomar 
decisões – se omitem ou se escondem, 
as lideranças informais ganham espaço 
para infl uenciar os indecisos.

Um líder positivo é:
(1) Proativo. Ele convoca a equipe e 

passa instruções claras e precisas, antes 
que a falta de esclarecimentos comece a 
gerar boatos.

(2) Acessível. Qualquer subordinado 
pode procurá-lo a qualquer momento 
para tirar dúvidas.

(3) Confi ável. Ele cumpre o que 
promete, e não promete o que não pode 

cumprir. 
(4) Justo. Ele não forma panelinhas, 

nem trata de modo diferente subordinados 
com nível igual.

(5) Enérgico. Esgotados todos os 
meios de resolver a questão numa boa, 
ele não hesita em punir os que não se 
enquadrarem. A aplicação dessas regras 
começa pela principal autoridade da 
empresa e se espalha pelo organograma. 
Quando faltam bons exemplos vin dos de 
cima, sobram insubordinações vindas de 
baixo.

COMO ACABAR COM AS 
LIDERANÇAS NEGATIVAS

Por: Max Gehringer

Você Reporter!!!!

Envie suas sugestões, textos 

e comentários para o e-mail 

priscilla@sinoreg-es.org.br e 

seja também um repórter da 

Revista do SINOREG-ES!
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN

DEMONSTRATIVO – MÊS DE SETEMBRO DE 2011
 

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento 
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios e demais documentos remetidos por Notários 
e Registradores deste Estado, correspondentes ao mês de SETEMBRO/2011, aprovando o 
ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 502.325,02

Saldo em caixa mês anterior 14.543,35

Resgate aplicação CDB em 31/10/2011 - Ressarcimento despesas 
Registro Civil 5.045,73

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 521.914,10

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 348.686,54

2 - Repasse ao Sinoreg-ES 10.046,50

2.1 - 2% referente depósito entre 19/09 a 30/09 253,50

3 - Repasse à AMAGES 10.046,50

3.1 - 2% referente depósito entre 19/09 a 30/09 253,50

4 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 012/2011 5.033,90

5 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 264,00

SALDO LÍQUIDO 374.584,44 147.329,66

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 51.245,18

C.a - 10% referente depósito entre 19/09 a 30/09 1.267,48

SALDO 95.829,68

Recebimentos entre 20/10 a 31/10 10.739,24

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 106.568,92

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 51.499,98 (cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e nove reais 
e noventa e oito centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de novembro de 2011.

 Hugo Antônio Ronconi          Jeferson Miranda
            1º Tesoureiro                          Presidente

ATOS OFICIAIS  Prestação de contas
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ATOS OFICIAIS  

 A presidente Dilma Rousseff 
sancionou nesta terça-feira (11) a lei 
que estabelece aviso prévio de até 90 
dias em caso de demissão. Atualmente, 
quando a pessoa é dispensada ou deixa o 
emprego, deve permanecer no trabalho 
por até 30 dias, independentemente do 
tempo de serviço. Com a mudança, 
o aviso prévio será proporcional. O 
trabalhador com um ano de emprego 
mantém os 30 dias, mas para cada ano 
adicional de serviço, o aviso prévio 
aumenta em três dias, até o limite de 90, 
no total. 

Em caso de demissão voluntária, o 
empregado deve trabalhar pelo mes mo 
período ou ressarcir a empresa pelo 
tempo devido. A empresa, porém, pode 
optar por liberar o empregado, sem ônus. 
A proposta, aprovada no último dia 21 
de setembro pela Câmara, tramitava no 
Congresso desde 1989. 

As novas regras de aviso prévio 
passarão a valer a partir da publicação 
no Diário Ofi cial da União, o que está 
previsto para ocorrer nessa quinta-feira 
(13). 

De acordo com a Casa Civil, o 
novo prazo de aviso prévio vale para 
demissões que ocorrerem a partir da 

publicação da lei no DO. Não retroage 
para quem pediu demissão ou foi 
demitido antes da vigência da nova 
regra, nem mesmo para quem estiver 
cumprindo aviso prévio quando a norma 
for publicada. No entanto, nada impede 
que os trabalhadores entrem na Justiça 
pedindo a aplicação da regra no caso 
concreto. 

01 ANO 30 DIAS 
02 ANOS 33 DIAS 
03 ANOS 36 DIAS
04 ANOS 39 DIAS 
05 ANOS 42 DIAS
06 ANOS 45 DIAS
07 ANOS 48 DIAS 
08 ANOS 51 DIAS
09 ANOS 54 DIAS
10 ANOS 57 DIAS
11 ANOS 60 DIAS
12 ANOS 63 DIAS
13 ANOS 66 DIAS
14 ANOS 69 DIAS
15 ANOS 72 DIAS
16 ANOS 75 DIAS
17 ANOS 78 DIAS
18 ANOS 81 DIAS
19 ANOS 84 DIAS
20 ANOS 87 DIAS
21 ANOS 90 DIAS

NOVA LEI SANCIONADA PELA PRESIDENTE DILMA 
ROUSSEFF.
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Número de divórcios no Brasil cresce 
75% em cinco anos, aponta IBGE

IBGE - Divórcio

Crescem os registros de divórcios no 
Brasil. Hoje, quase 140 mil casamentos 
são cancelados por ano no país, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Em 2006, o número não 
chegava a 80 mil. Entre os principais motivos 
para esse aumento estão as transformações 
socioeconômicas da sociedade e das famílias 
e nas mudanças no Código Civil. Para 
compreender esse movimento e estabelecer 
caminhos para o aprimoramento das leis, 
especialistas e estudiosos encerram, nesta 
quarta-feira (16), o VIII Congresso Brasileiro 
de Direito de Família, que acontece no 
Minascentro, em Belo Horizonte. 

Com a sociedade cada vez mais dinâmica, 
as relações dos casais estão menos atreladas 
à dependência econômica de um dos 
cônjuges. Isso é reflexo, principalmente, do 
novo posicionamento da mulher. Outra ligação 
seria o aumento dos casamento realizados 
sem planejamento.

Muitas vezes, as pessoas ainda mal se 
conhecem e se casam. Depois, não esperam 

uma maturação do casamento e logo optam 
pelo divórcio, analisa o economista e professor 
de Direito Aldo de Medeiros Lima Filho.

Para o especialista, essa é a nova 
característica dos relacionamentos, que deve 
se acentuar nos próximos anos. Eu acho que 
há uma tendência de que os casamentos sejam 
cada vez mais curtos. Também devem crescer 
o número de relações sem a oficialização do 
casamento, afirma.

Segundo a advogada Maria Luiza Póvoa 
Cruz, a Constituição de 1988 representou 
um avanço importante por considerar que o 
casamento só existe enquanto há o afeto entre 
as partes. Acompanhando esse entendimento, 
em julho de 2010, uma mudança na lei 
possibilitou que o divórcio pudesse ser 
realizado em cartórios, sem a necessidade de 
uma ação na Justiça.

Segundo um o diretor do Instituto Brasileiro 
de Direito de Família, João Batista Oliveira 
Cândido, a nova lei de divórcio surgiu 
justamente em debates e reflexos nas edições 
anteriores do congresso. “A lei sempre vem a 

reboque das mudanças 
sociais. Aqui buscamos 
estudar essas 
questões e estabelecer 
entendimento que 
podem atualizar as leis”, 
afirma.

Fonte : Assessoria de 
Imprensa
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COLUNA  do Sr. Hugo Hugo Antônio Ronconi
Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

e) AVERBAÇÃO DE LEGITIMAÇÃO – O man-
dado deverá estar acompanhado da sentença 
constando a gratuidade determinada pelo juiz, 
não havendo repasse quando a gratuidade 
constar apenas do Mandado de Averbação.

MINISTÉRIO PÚBLICO – O Ministério Público 
também envia comunicações aos Registradores 
Civis, acompanhadas do Termo de Reconheci-
mento de Paternidade, havendo o repasse da 
averbação e da nova certidão.

f) CERTIDÕES (SEGUNDAS VIAS) – Solicitadas 
pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Secre-
tarias de Estado, Conselhos Tutelares (para 
menores), INSS, repartições militares  e Defen-
soria Pública. Deverá remeter ao SINOREG-ES 
as cópias das requisições, acompanhadas das 
cópias de certidões expedidas. (não refere-se à 
certidões de averbações).

g) CASAMENTOS E EDITAIS – Os repasses são 
feitos de acordo com as disponibilidades do 
FARPEN, proporcionalmente à média mensal de 
casamentos realizados durante o ano. O SINO-
REG considera o período de 1º de Novembro 
do ano anterior até 31 de outubro do ano se-
guinte, havendo repasse também da certidão 
expedida.

h) CERTIDÃO DE REGISTRO DE SENTENÇA – 
Somente cartórios da sede poderão expedir. 
Quando a averbação é feita no mesmo cartório 
não há necessidade de extrair. Deverá acom-
panhar a sentença quando a averbação vai ser 
em outro cartório, havendo o repasse do valor 
dos emolumentos.

i) CERTIDÕES DE AVERBAÇÕES – Quando a 
averbação é feita gratuitamente, a parte inte-
ressada receberá também sem emolumentos 
a certidão respectiva , recebendo repasse do 
FARPEN. (ver letra “i” de outros atos gratuitos).

j) ESCRITURAS SEM VALOR (LEI 11.441/07) 
– Quando feita gratuitamente, deverá constar 
apenas para justifi car o selo utilizado além do 
ato praticado, não havendo repasse por se tra-
tar de Ato Notarial.

A Lei Estadual 6.670/01 criou o Farpen fi xando 
normas a serem cumpridas para sua aplicação, 
inclusive as obrigações dos Notários e Registradores.

a) O artigo 7º determina que todos notários e re-
gistradores repassarão em favor do fundo os 
valores correspondentes as contribuições reti-
das, devendo encaminhar relatórios discrimi-
nados dos atos lançados em livros de notas e 
de registros públicos, até o dia 10(dez) do mês 
subsequente, (deve ser enviado diretamente 
ao SINOREG-ES) podendo ser através da in-
ternet.

b) OUTROS ATOS GRATUITOS Os registradores 
civis remeterão via correio comprovantes dos 
ATOS GRATUITOS 

REGISTRO DE SENTENÇA – Emancipações, 
interdições, Ausências, Divórcio/Separação 
(Art. 922 – Código de Normas) só poderão 
ser registradas no livro “E” do Cartório do 1º 
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais 
da sede de cada comarca. Para ressarcimento 
deverá constar das mesmas expressões como: 
“isento de custas” amparado pela Assistência 
Judiciária, “isento de emolumentos”. Não 
aceitamos o carimbo de gratuidade, devendo 
ser enviada ao SINOREG, cópia da mesma, 
destacando em marca texto ou sublinhada a 
parte referente à gratuidade.
Quando a averbação do ato for encaminhada 
para outro cartório, deverá seguir cópia com 
a certidão do registro da sentença, recebendo 
repasse do registro e da certidão.

c) AVERBAÇÃO DIVÓRCIO/SEPARAÇÃO – De-
verá estar acompanhada da sentença cons-
tando a gratuidade determinada pelo Juiz, não 
havendo repasse quando a gratuidade constar 
apenas do Mandado de Averbação, normalmen-
te assinado pelo (a) escrivão (ã). Quando feita 
através do Tabelião de Notas, deverá constar 
na escritura que foi lavrada isenta de emolu-
mentos, nos Termos da Lei Federal 11.441/07. 
Necessitando haver o registro no livro “E” con-
forme determina o art. 922 C.N. O repasse será 
feito no valor da averbação e da nova certidão 
expedida.

d) AVERBAÇÃO OUTRA QUALQUER (retifi ca-
ções) – Deverá estar acompanhada da senten-
ça constando a gratuidade determinada pelo 
Juiz, não havendo repasse quando a gratuidade 
constar apenas do Mandado de Averbação.

Relembrando Instruções - Relatórios
Como receber ressarcimentos de atos Gratuitos
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Cartórios de registro devem remeter 
certidões sem indicação de paternidade 
à Defensoria

A Assembleia Legislativa aprovou, em 
sessão realizada nessa segunda-feira 
(31), o Projeto de Lei nº 39/2011, que 
determina que os cartórios de registro 
civil do Estado remetam mensalmente 
para a Defensoria Pública Estadual 
a comunicação de nascimento sem 
identificação de paternidade. O objetivo 
da remessa mensal de comunicações à 
Defensoria é servir de base para que a 
mãe possa ser orientada a respeito dos 
direitos do filho e das providências que 
podem ser tomadas de imediato para 
solucionar o problema e estabelecer o 
vínculo entre pai e filho.

A lei passa a valer a partir da sanção do 
governador Renato Casagrande. Através 
do instrumento, a legislação estadual 
passa a ficar em consonância com o que 
estabelece o artigo 229 da Constituição 
Federal e a Lei Complementar nº 
132/2009, ou seja, o projeto visa não 
somente a identificar o pai no registro 
de nascimento da criança como também 
reconhecer que o pai participe e cumpra 
seu papel na vida do filho. O artigo 229 da 
Constituição prevê expressamente que os 
pais têm o dever de assistir, criar e educar 
os filhos menores.

A Defensoria Pública já vem atuando 
nos conflitos entre pai e mãe, na tentativa 
de estabelecer vínculos entre pai e filho, 
mas, na maioria das vezes, o caso chega 
ao conhecimento do órgão depois de anos 
do nascimento da criança, o que dificulta 
e às vezes até impede o restabelecimento 
desses laços.

Já com a remessa mensal das certidões 
sem identificação de paternidade à 
Defensoria a mãe será orientada sobre 
os direitos do seu filho, que pode ter a 
paternidade reconhecida até mesmo 
através de exame extrajudicial de DNA, 
que já é previsto no orçamento da 
Defensoria Pública.

Além disso, o artigo 4º do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) 
estabelece que é dever da família e do 
poder público assegurar a efetivação 
dos direitos referentes à convivência 
familiar. Assim, cabe aos pais o dever 
do sustento, guarda e educação de seus 
filhos menores.

Fonte: seculodiario.com

Por Lívia Francez  
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CNJ - Consulta pública

CNJ abre consulta pública para debater 
prazo de guarda de documentos 
administrativos

Em mais uma iniciativa para aproximar 
o Judiciário da sociedade e promover a 
transparência dos atos administrativos dos 
órgãos da Justiça, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) disponibilizou, no site da 
instituição, consulta pública para reunir 
sugestões sobre a temporalidade de 
documentos administrativos como ofícios, 
relatórios e memorandos. 

Servidores e magistrados poderão opinar 
sobre a classifi cação, destinação e tempo 
máximo de permanência de documentos 
administrativos nos sistemas de arquivo 
antes de serem descartados, debatendo o 
conteúdo do Plano de Classifi cação e da 
Tabela de Temporalidade de Documentos da 
Administração do Poder Judiciário (PCTTDA). 

O PCTTDA é um instrumento que visa a 
classifi car a documentação administrativa 

produzida e recebida pelos diversos segmentos 
do Poder Judiciário, com vistas a determinar o 
ciclo de vida do documento até sua destinação 
fi nal, podendo consistir na eliminação ou na 
guarda permanente da informação.

Um exemplo prático: no STJ, toda vez 
que o servidor cadastra novo documento 
administrativo dentro do sistema informatizado 
Fluxus, é necessário identifi car o assunto 
do documento de acordo com o PCTTDA. 
Desse modo, o prazo de guarda da 
informação é vinculado à sua classifi cação. 
Para colaborar, basta preencher o formulário 
de sugestões clicando aqui e depois enviá-lo 
por e-mail para consultapublica@cnj.jus.br. 

A consulta pública estará disponível até 22 
de novembro. Participe!

Fonte : Assess oria de Imprensa

Ei você!!!!
O que acha de nos ajudar a 
divulgar o nosso estado?

Envie fotos de pontos turísticos 
de sua cidade para ser publica-
do na revista SINOREG-ES!

priscilla@sinoreg-es.org.br
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GEORREFERENCIAMENTO

 por Eduardo Augusto ofi cial do Registro de 
Imóveis de Conchas/SP
 

A legislação que criou a obrigatoriedade 
do georreferenciamento de imóveis rurais 
determinou a necessária interconexão entre 
cadastro e registro, uma vez que a situação 
jurídica do imóvel é um dado essencial 
para a elaboração do CNIR. Portanto, o 
INCRA e o Registro de Imóveis são as 
instituições diretamente ligadas ao processo 
de identifi cação e cadastramento da malha 
fundiária do Brasil. 

O texto atual do Decreto nº 4.449/2002 
apresenta algumas falhas no procedimento 
de certifi cação dos imóveis rurais 
georreferenciados. Cientes da necessidade de 
sua correção, o IRIB e o INCRA tem estudado 
a melhor forma de alterar a legislação, 
para que esse audacioso “Programa do 
Georreferenciamento” resulte num cadastro 
multifi nalitário que realmente colabore para o 
desenvolvimento de nosso País.

Uma das alterações (proposta pelo INCRA) 
refere-se aos prazos carenciais. Segundo o 
artigo 10 do Decreto, no dia 20 de novembro 
deste ano, vence o último prazo para a 
obrigatoriedade do georreferenciamento 
do imóvel rural. Após essa data, sem tal 
providência por parte de seu proprietário, não 
será possível a alienação do imóvel, nem o seu 
parcelamento ou remembramento.

O INCRA propôs novos prazos, da seguinte 
conformidade (conforme foi divulgado pelo Dr. 
Marcelo Cunha, em sua apresentação no 38º 
Encontro Nacional do IRIB, no dia 22/9/2011):

Classes Área do Imóvel Novo Prazo
I 250ha – 500ha 20/11/2013
II 100ha – 250ha 20/11/2016
III 25ha – 100ha 20/11/2019
IV Abaixo de 25ha 20/11/2023

Esses novos prazos possibilitarão o 
completo levantamento do território nacional, 
sem causar transtornos aos seus proprietários, 
pois haverá tempo hábil para cumprir a 
legislação. Mas, para isso, há, também, que 
se modifi car o procedimento de certifi cação 
dos imóveis rurais. O INCRA está fi nalizando 
o sistema informatizado de certifi cação 
(“e-certifi ca”), que conseguirá automatizar todo 
o procedimento.

Visando a facilitar a atuação do INCRA e 
a corrigir uma grave falha no texto atual do 
Decreto, o IRIB propôs a modifi cação do rito 
procedimental.

O ordenamento jurídico não gera dúvidas 
no tocante à competência legal de cada 
uma dessas instituições participantes desse 
processo.

O registrador imobiliário, que é um profi ssional 
do direito, tem a missão constitucional de 
zelar pelo direito de propriedade privada 
incidente sobre os bens imóveis, competindo-
lhe constituir esses direitos e publicizar a sua 
amplitude e limitações. Portanto, a análise dos 
trabalhos técnicos, no tocante à titularidade, 
às confrontações, à situação jurídica do 
imóvel e aos princípios registrais imobiliários, 
é de competência exclusiva do registrador 
imobiliário.

Ao INCRA, a lei reservou a atribuição de 

Georreferenciamento: Novos 
Prazos e Mudanças no Decreto 
nº 4.449/2002
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defi nir a precisão posicional dos vértices 
defi nidores do imóvel rural ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e a de certifi car que a 
poligonal objeto do memorial descritivo não se 
sobrepõe a nenhuma outra constante de seu 
cadastro georreferenciado e que o memorial 
atende às exigências técnicas, conforme ato 
normativo próprio. Portanto, não compete ao 
INCRA analisar a titularidade da área nem se a 
poligonal invade outro imóvel que ainda não foi 
certifi cado pela autarquia.

O decreto e os atos administrativos, ao 
preverem a certifi cação do INCRA antes da 
análise jurídica do registrador imobiliário, tem 
atravancado todo o processo de certifi cação. 
Para evitar fraudes, o INCRA passou a analisar 
a titularidade, as confrontações e a situação 
jurídica do imóvel, sem possuir a competência 
legal para tal postura. Isso tem atravancado 
o serviço de certifi cação, uma vez que são 
inúmeras as falhas encontradas nos trabalhos 
georreferenciados. Convém esclarecer que o 
decreto optou por esse formato pelo fato de, 
na época de sua edição (2002), a retifi cação 
de registro era feita apenas mediante um 
demorado processo judicial. Hoje, no entanto, 
isso não mais se justifi ca, pois, desde agosto de 
2004, a competência para retifi car a descrição 
tabular do imóvel é do ofi cial de registro de 
imóveis.

O fato de o INCRA ter procedido a 
análise da titularidade desde o início da 
operacionalização dos comitês de certifi cação, 
surgiu, em algumas localidades do Brasil, 
uma equivocada e absurda interpretação 
de que a certifi cação do INCRA era dotada 
da presunção de veracidade no tocante ao 
domínio, mesmo havendo expressa disposição 
legal em contrário. O fato é que há indícios 
de a certifi cação do INCRA ter sido algumas 
vezes utilizada como “legitimação de posse”, 
abalando a segurança jurídica do direito real 
de propriedade e também de áreas públicas 
que possam ter sido invadidas.

A solução desse problema é bastante 
simples e resultará na agilização do processo 

de certifi cação em todo o País. Basta alterar os 
§§ do artigo 9º do Decreto nº 4.449/2002, para 
alterar a sequência dos procedimentos.

O “geo” deve ser iniciado no Registro de 
Imóveis, mediante o procedimento extrajudicial 
de retifi cação de registro, que já é bastante 
utilizado para retifi car imóveis urbanos e imóveis 
rurais ainda benefi ciados pelo prazo carencial. 
Nesta fase inicial, o registrador imobiliário irá 
analisar a titularidade da área, identifi car as 
confrontações e determinará o saneamento 
de todas as falhas porventura existentes no 
imóvel (falta de CCIR, atualização do cadastro 
na RFB para fi ns de ITR, especialização da 
reserva legal, etc.). 

A única diferença do procedimento 
tradicional está no fato de que, após a 
qualifi cação positiva dos trabalhos técnicos, 
o registrador não praticará o assento registral 
retifi catório, pois irá aguardar a certifi cação 
do INCRA no tocante apenas às exigências 
técnicas e à não-sobreposição da poligonal 
a outra poligonal constante de seu cadastro 
georreferenciado. Somente depois da 
certifi cação do INCRA, o registrador procederá 
a retifi cação na matrícula do imóvel.

Prevendo o Decreto esse rito procedimental, 
serão raros os casos de uma certifi cação do 
INCRA não resultar no registro esperado. O 
procedimento de certifi cação será ágil, mesmo 
antes de sua completa informatização, será 
muito mais seguro, no tocante aos direitos 
envolvidos, e conseguirá atender a sociedade 
neste importante programa de identifi cação da 
malha fundiária do País.

Aproveito a oportunidade para agradecer 
a todos os profi ssionais do INCRA que 
participaram conosco dessas importantes 
discussões, destacando que são profi ssionais 
competentes, valorosos e que realmente se 
preocupam em solucionar os problemas em 
prol do desenvolvimento de nosso Brasil.

Fonte: Site - Blog do Eduardo Augusto
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Art. 1º. Instituir a utilização compulsória do Selo 
Digital em todas as serventias do foro extrajudicial 
do Estado do Espírito Santo.

Parágrafo Único - O uso do Selo Digital pelas 
serventias observará o cronograma definido nos 
Editais de Notificação n°s. 001/2011, 002/2011, 
003/2011 e 004/2011, assim como no Provimento 
n° 035/2011, publicado em 01/07/2011.

Art. 2º. O Selo Digital será solicitado diretamente 
à Corregedoria Geral da Justiça, via internet, 
acessando o Portal do Selo Digital, no endereço 
www.tjes.jus.br/selo.

Parágrafo Único - A quantidade pedida será 
disponibilizada à serventia, assegurada a identidade 
única de cada Selo Digital.

Art. 3º. Os delegatários titulares, interinos e 
interventores das serventias receberão identificação 
única de usuário (login), bem como senha inicial 
para acesso ao Portal do Selo Digital.
§1º A identificação única de usuário (login) e a 
senha inicial serão entregues pessoalmente, nas 
dependências da Corregedoria Geral da Justiça.
§2º No primeiro acesso ao Portal do Selo Digital, 
o delegatário deverá, obrigatoriamente, realizar a 
alteração da senha originalmente fornecida.
§3º O uso regular da senha de acesso ao sistema e 
a manutenção de seu sigilo é de responsabilidade 
exclusiva do delegatário da serventia.
§4º O delegatário manterá atualizado seu cadastro 
no Tribunal de Justiça, devendo informar as 
alterações ocorridas no prazo de até 15 (quinze) 
dias.
§5º O delegatário informará à Corregedoria 
Geral da Justiça, anualmente, a(s) empresa(s) 
responsável(eis) pelos sistemas de informatização 
utilizados nas atividades da serventia, devendo 
manter atualizado esta informação sempre que 
houver alteração nos contratados. 
§6º O disposto no parágrafo anterior deverá ser 
feito utilizando o e-mail corporativo da serventia, 

Provimento 040/2011 disciplina 
implantação do Selo Digital
Destacamos alguns tópicos para conhecimento dos nossos associados.

encaminhando mensagem eletrônica para 
selodigital@tjes.jus.br.

Art. 4º. O Tribunal de Justiça disponibilizará ao 
delegatário titular, interino ou  interventor caixa 
de correio eletrônico institucional da serventia, 
por meio da qual serão efetuadas todas as 
comunicações oficiais com os órgãos integrantes 
do Poder Judiciário estadual.
§1º O delegatário deverá acessar a caixa do correio 
eletrônico institucional, através do link disponível 
no Portal do Selo Digital ou por meio do sítio do 
Tribunal de Justiça, pelo menos uma vez ao dia.
§2º É expressamente vedado o uso da caixa do 
correio eletrônico institucional em circunstâncias 
que não se enquadrem no disposto no caput deste 
artigo.
§3º A caixa do correio eletrônico institucional 
será o único meio de comunicação utilizado para 
notificações, avisos e qualquer outro tipo de 
mensagem relativa ao Selo Digital.

Art. 5°. O delegatário titular, interino, interventor 
ou seu substituto legal, de posse da identificação e 
senha, efetuará, por meio do Portal do Selo Digital, 
Solicitação Eletrônica de Lote de Selos Digitais.
§1º O Selo Digital terá custo unitário de R$ 0,11 
(onze centavos).
§2º Ao se proceder a solicitação, será gerada uma 
Guia do Poder
Judiciário, com o valor equivalente ao quantitativo 
de Selos Digitais solicitados.
§3º Confirmada a quitação da Guia, será emitida 
uma notificação via email informando que o lote 
solicitado está disponível no Portal do Selo Digital, 
possibilitando que o responsável pela serventia 
tenha acesso ao lote de Selos Digitais adquiridos, 
com sua respectiva numeração inicial e final.
§4º É expressamente vedada a cessão de números 
de Selos Digitais entre serventias com CNS ( código 
nacional de serventias) distintos.
§5º A seqüência de numeração dos Selos Digitais 
faz parte do acervo da serventia, devendo ser 
transmitida ao sucessor em qualquer caso 
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de alteração do delegatário titular, interino ou 
interventor, com o respectivo ressarcimento dos 
Selos Digitais remanescentes.

Art. 6º. É de responsabilidade exclusiva do 
delegatário titular, interino ou interventor da 
serventia a correta utilização dos Selos Digitais 
solicitados.

Art. 7º. Havendo utilização indevida, ou qualquer 
outro problema com os Selos Digitais, o delegatário 
titular, interino ou interventor da serventia 
comunicará o fato imediatamente à Corregedoria 
Geral da Justiça.

Art.8º. O Selo Digital deverá ser impresso 
diretamente no documento referente ao ato 
praticado e/ou em etiqueta colada ao documento, 
comumente utilizada para identificação da serventia, 
exceto nos casos previstos no §7° do art. 9°.
§1º A impressão deverá ser legível e o Selo Digital 
será numerado de acordo com o padrão CCCCCC.
FFFAALL.SSSSS, onde:

CCCCCC: Código Nacional da Serventia 
(CNS), conforme cadastro do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) (numérico de 6 
posições);
FFF: Código de Controle do Lote de Selo 
Digital gerado automaticamente pelo portal 
do Selo Digital (alfabético de 3 posições);
AA: Ano (numérico de 2 posições);
LL: Número Seqüencial anual da Solicitação 
Eletrônica de Lote de Selos Digitais (numérico 
de 2 posições);
SSSSS: Número seqüencial do Selo Digital 
(numérico de 5 posições).

§2º Modelos de impressão do Selo Digital constam 
do ANEXO I.
§3º São quesitos obrigatórios para a impressão nos 
atos das serventias, nesta ordem: a identificação 
do Selo Digital conforme padrão definido no §1° 
deste artigo, o valor de emolumentos, encargos e 
total, assim como a impressão obrigatória do texto 
“Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br”.

Art. 9°. É obrigatória a utilização e identificação do 
Selo Digital em todos os atos notariais e de registro.
§10º. Cada certidão terá Selo Digital próprio e 
individual.
§11. Na emissão de certidões é obrigatória a 
identificação do Selo Digital utilizado na lavratura 
ou registro do respectivo ato, além do Selo Digital 
da certidão.

Art. 10. Na nota de emolumentos ou recibo de 
prestação de serviços deverá constar a identificação 
do respectivo Selo Digital e do(s) ato(s) (número, 
livro, folha, data e protocolo, quando se aplicar).
§1º Para cada atendimento realizado, o delegatário 
titular, interino, substituto ou interventor deverá 
emitir nota de emolumentos ou recibo de prestação 
de serviços, o qual deverá informar os atos 
praticados, os respectivos selos utilizados e o valor 
pago pelos serviços.
§2º A nota de emolumentos ou recibo de prestação 
de serviços deverá possuir numeração em ordem 
crescente, sendo vedada sua repetição.
§3º A nota de emolumentos ou recibo de prestação 
de serviços não poderá conter atos de atribuições 
distintas (p.ex.: atos de Tabelionato de Notas e 
atos de Registro Civil; atos de Registro de Imóveis 
e atos de Registro de Títulos e Documentos), 
mesmo que a serventia acumule mais de um ofício/
especialidade.
§4º Quando se tratar de vários Selos Digitais 
utilizados em sequência para um único tipo de ato 
(p.ex.: autenticação), em um mesmo atendimento, 
poderá ser utilizada a notação de selo inicial e 
selo final na nota de emolumentos ou recibo de 
prestação de serviços.
§5º Ocorrendo depósito antecipado, o delegatário 
titular, interino, ou interventor deverá emitir recibo 
de depósito prévio, sem prejuízo da emissão da 
nota de emolumentos ou recibo de prestação do 
serviço quando da prática dos atos notariais e de 
registro.

Art. 11. A tabela de atos implementa o código para 
cada Ato e deverá ser utilizada como referência.
Parágrafo Único – A tabela de atos, anexo III 
deste provimento, está disponível no Portal Público 
do Selo Digital, no endereço www.cgj.es.gov.br/
selodigital, local onde serão publicadas todas as 
futuras alterações.

Art. 12. Havendo imperiosa necessidade de 
cancelamento de ato cartorial praticado, a serventia 
deverá, justificadamente, efetuar a solicitação do 
cancelamento através do Portal do Selo Digital.
Parágrafo Único – É expressamente vedada a 
reutilização do Selo Digital de ato cancelado.

 
Acesse o site do Sinoreg e leia na íntegra o 
provimento.
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HOMENAGEM

Neste dia 18 de novembro, o Brasil 
comemora o Dia Nacional do Notário 
e do Registrador. Fruto da Lei nº 
11.630, sancionada pelo presidente 

Lula em 26 de dezembro de 2007, a data tem 
como objetivo valorizar a classe, bem como 
conscientizar a população sobre a importância 
do trabalho desses profissionais do Direito.

Isso porque os notários e registradores 
cumprem um importante papel social, na medida 
em que exercem a tutela administrativa dos 
interesses privados. São eles os responsáveis 
por garantir a publicidade, autenticidade, 
segurança e eficácia nos negócios e nos atos 
jurídicos do cidadão.

Trata-se de profissionais aprovados por 
meio de concurso público de provas e títulos 
que ficam com a responsabilidade de prestar 
os serviços à população com a fiscalização do 
Tribunal de Justiça estadual.

Dotados de fé pública, a eles compete 
formalizar juridicamente a vontade das partes, 
intervir nos atos e negócios jurídicos a que 
os interessados devam ou queiram dar forma 
legal ou autenticidade, autorizando a redação 
ou redigindo os instrumentos adequados, 
conservando os originais e expedindo cópias 
fidedignas de seu conteúdo e autenticar fatos.

No Brasil, a palavra cartório designa 
diversas competências, que incluem o registro 
civil de pessoas físicas e jurídicas, o registro de 
imóveis, o registro de títulos e documentos, o 
tabelionato de notas, os ofícios de protesto de 
títulos – os chamados cartórios extrajudiciais 
- e também os judiciais onde tramitam os 
processos dos fóruns.

A ampla gama de serviços oferecidos 
pelos cartórios extrajudiciais faz parte do dia 
a dia das pessoas e vai desde as certidões de 
nascimento, registro de imóveis, procurações, 
reconhecimento de firmas e autenticações até 
serviços ainda pouco conhecidos do cidadão 
como a escritura pública dispositiva de 
direitos do corpo, da personalidade e gestão 
patrimonial.

Dia do notário e registrador
Os serviços são prestados nos dias e 

horários estabelecidos e visam atender as 
peculiaridades locais, em locais de fácil acesso 
ao público e que ofereçam segurança para o 
arquivamento de livros e documentos.

Modelo de qualidade, transparência e 
segurança jurídica, o sistema notarial e de 
registro brasileiro é exemplo para o mundo, 
sendo reconhecido internacionalmente pela 
sua organização. Países do Leste Europeu, 
Ásia e América Latina adotaram o já testado e 
aprovado sistema brasileiro como modelo para 
a remodelação dos seus serviços.

Todos os países da ex-União Soviética, 
inclusive, privatizaram seus serviços como 
exigência da Comunidade Européia. Mesmo a 
China já está criando a profissão do tabelião 
como profissional autônomo, a exemplo do 
Brasil.

Isso porque, a busca pela eficiência e 
adequação dos serviços notariais e de registro 
pressupõe que sejam geridos em caráter 
privado. Pois para estes vale a pena investir 
no cartório para que o empreendimento seja 
sustentável e eficiente, já que é o seu titular 
que tem a responsabilidade civil e econômica 
de garantir a segurança jurídica dos serviços 
prestados.

É por isso que os cartórios lideram a 
confiança dos brasileiros na comparação 
com outras instituições do País, de acordo 
com uma pesquisa realizada pelo Datafolha. 
Os Correios e o cartórios receberam as 
melhores avaliações, com médias 8,2 e 8,1, 
respectivamente, no quesito «confiança e 
credibilidade» em comparação com outras 
instituições como empresas, igrejas, ministério 
público, polícia, justiça, poder legislativo e 
governos. Notário e registrador, comemore 
com orgulho o seu dia!

 
 

Fonte: O Diário
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PARECER JURÍDICO

01. O presente parecer decorre de solicitação 
feita pelo SINOREG – SINDICATO DOS NOTÁRIOS 
E REGISTRADORES DO ESPÍRITO SANTO em 
razão de dúvida apresentada por um de seus 
associados, cujos termos são os seguintes, in 
verbis:

“Foi lavrada nesta Serventia uma escritura 
de compra e venda onde constou a 
localização de um imóvel num determinado 
loteamento, de acordo com as descrições e 
denominações contidas na certidão emitida 
pelo Cartório. Ocorre que, no ato do registro 
da mesma o Registro de Imóveis registrou 
erroneamente como se o imóvel estivesse em 
outro loteamento.

Recentemente, o proprietário foi até o 
Registro de Imóveis para emitir uma certidão 
do imóvel e constatou o presente erro, sendo 
informado pelo Cartório que o devido acerto 
poderia ser feito somente pela via judicial, 
recusando-se a de fazer, mesmo que seja por 
uma reti�icação.

Solicito encaminhamento ao advogado para 
sua devida apreciação”.

02. À questão responde-se nos termos a 
seguir expostos.

03. A Lei de Registros Públicos (Lei Federal 
nº 6.015/73) dispõe em seu art. 213, inc. I, 
alínea a, que:

Art. 213. O O�icial reti�icará o registro ou a 
averbação:

I – De o�ício ou a requerimento do interessado 
nos casos de:

a) Omissão ou erro cometido na 
transposição de qualquer elemento do 
título;

04. A questão resolve-se, salvo melhor juízo, 
com a reti�icação de registro ex-offcio prevista na 
norma acima citada.

05. Trata-se de caso típico de erro material, 
bastando ao registrador veri�icar a matrícula do 
imóvel e, com relação ao loteamento, o memorial, 
o decreto e demais documentos relacionados na 
Lei 6.766/79, que obrigatoriamente devem 
�icar arquivados na Serventia, para constatar a 
irregularidade cometida.

06.  Por �im, ressalta-se, ainda, que além do 
registrador ter que reti�icar não poderá cobrar 
emolumentos, tendo em vista o disposto no art. 
3º, inc. IV, da Lei 10.169/2000, que vedado a 
cobrança de emolumentos em decorrência da 
prática de ato de reti�icação ou que teve de ser 
refeito ou renovado em razão de erro imputável 
aos respectivos serviços notariais e de registro.

07. Essas são as considerações que tenho a 
fazer.

Rodrigo Grobério Borba

Advogado - OAB/ES 11.017

rodrigo@agvadvocacia.adv.br
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Agora você pode 

anunciar seu produto 

ou serviço na revista 

SINOREG-ES

Esta é uma ótima opção para divulgar 
o seu negócio!!!

Entre em contato:
Tel.: (27) 3314-5111

E-mail: 
sinoreg@sinoreg-es.org.br
priscilla@sinoreg-es.org.br
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