Revista de

Direito Notarial
do Espírito Santo
e Registral
Ano IV – nº 44 – Dezembro de 2018

Sinoreg/ES reelege
Márcio Valory para
o biênio 2019/2020
Além de defender os interesses
da classe notarial e registral,
Sindicato pretende aprimorar
a organização interna e buscar
melhorias para os seus associados
Págs 6 a 11

Cartórios do Espírito Santo conquistam Selo
Diamante em Premiação Nacional do PQTA
Págs 20 a 23

Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

1

ÍNDICE
3

EDITORIAL
Novo biênio e a busca
pelo aprimoramento do
serviço notarial e registral

A Revista de Direito Notarial e Registral do
Espírito Santo é uma publicação mensal das
entidades notariais e registrais do Estado do
Espírito Santo, voltada para os profissionais dos
serviços notariais e registrais do País, juízes,
advogados e demais operadores do Direito. O
Sinoreg-ES não se responsabiliza pelos artigos
publicados na revista, cuja opinião expressa
somente as ideias de seus respectivos autores.
É proibida a reprodução total ou parcial dos
textos sem autorização do Sinoreg-ES.
Endereço: Av. Carlos Moreira Lima, 81
Bento Ferreira – Vitória (ES) – Cep: 29050-653
Fone: (27) 3314-5111
URL: www.sinoreg-es.org.br

14
4

6

11

Anoreg ES
Governo do Estado inicia
a regularização de 8 mil
imóveis na Grande Maruípe

Sinoreg ES
Sinoreg/ES reelege
Márcio Valory para
o biênio 2019/2020

Sinoreg ES
Notários e registradores do
Espírito Santo são homenageados
na Assembleia Legislativa

18 CNB ES

Artigo: Modelo de escritura pública
de Direito de Laje: teoria e prática
notarial e registral imobiliária
Por Rodrigo Reis Cyrino

Anoreg ES
Fundo de Apoio ao Registro Civil
das Pessoas Naturais do Estado
do Espírito Santo – Farpen

Presidente
Márcio Valory Silveira
1º vice-presidente
Jeferson Miranda
2º vice-presidente
Milson Fernandes Paulin
1º Secretário
Fernando Brandão Coelho Vieira
1º Tesoureiro
Roberto Willian de Oliveira Ruy
2º Tesoureiro
Rogério Lugon Valladão
Diretor de Relações-Institucionais
Hélvecio Duia Castello
Diretor de Registro de Imóveis
Jocsã Araújo Moura
Diretor de Protesto de Títulos
Vago
Diretor de Registro de Títulos e Documentos
Civis das Pessoas Jurídicas
Franklin Monteiro Estrella
Diretor de Tabelionato de Notas
Rodrigo Reis Cyrino
Diretor de Registro Civil das Pessoas Naturais
Paulo Barreto Soares
CONSELHO FISCAL
conselhofiscal@sinoreg-es.org.br
Efetivos
Domingos Matias Andreon
Jullius Cesar Wyatt
Moises Barbosa de Sousa Filho
Suplentes
Cintia Vieira Petronetto
Rubens Pimentel Filho
CONSELHO DE ÉTICA
conselhoetica@sinoreg-es.org.br
Efetivos
Eleutério Conrado Paste
Nelisa Galante de Melo Santos
Henrique Deps
Suplentes
Bruno Santolin Cipriano
Natália Bastos Bechepeche Antar
Marcelo Pessoa Cavalcante
Jornalista Responsável:
Alexandre Lacerda Nascimento
Edição:
Larissa Luizari
Reportagens:
Frederico Guimarães
Colaboração:
Bruno Bittencourt e Elaine Viana
Sugestões de Artigos e Matérias:
elaine@sinoreg-es.org.br /
alexlacerda@hotmail.com / (27) 3314-5111

12

2

Sinoreg ES
Artigo: De Homem para Homem
Quando Não é Não
e o Sim, também é Não!
Por Diego Gomes Castilho
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

20

IEPTB ES
Cartórios do Espírito Santo
conquistam Selo Diamante em
premiação nacional de Qualidade

Impressão e CTP
JS Gráfica e Editora
Telefax: (11) 4044-4495
E-mail: js@jsgrafica.com.br
URL: www.jsgrafica.com.br
Projeto Gráfico e Diagramação
Mister White

EDITORIAL

Novo biênio e a busca pelo
aprimoramento do serviço
notarial e registral

T

emos uma chapa vencedora! E o SINOREG-ES continuará em boas mãos.
Temos ainda mais garra para continuar na luta pelos anseios da classe notarial e registral. Agradeço pelos votos de todos os colegas que participaram
desta eleição e depositaram sua confiança na atual gestão.
Otimistas com o resultado do pleito, reafirmamos que o nosso objetivo agora é dar
continuidade ao trabalho que foi iniciado em 2017, pela gestão que se encerra e da qual
fazemos parte. As conquistas da gestão 2017-2018 darão fôlego para o novo período.
Vale citar as parcerias de revitalização do Clube de Benefícios, os inúmeros encontros
com a Corregedoria Geral de Justiça no que tange à participação do Sindicato na comissão de estudos do novo Código de Normas, com a Presidência do Tribunal de Justiça,
com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC, onde foi possível formar a primeira turma de mediadores do foro extrajudicial,
com o Ministério Público do ES e com as Secretarias de Governo visando apoio mútuo
em campanhas publicitárias e convênios voltados para o acesso às certidões civis da
população carcerária capixaba.
A gestão priorizou avançar em projetos destinados ao fomento de novos serviços que
poderão ser prestados pelos cartórios, como a comunicação de venda de veículos junto
ao DETRAN/ES, e o estudo e protocolo do projeto de lei do novo mecanismo de ressarcimento dos atos gratuitos - RECOMPE, entre outras conquistas.
Agora, precisamos ir além e buscar o aprimoramento desses serviços. E a diretoria
tem a consciência de que um Sindicato só é forte quando conta com a participação de
seus associados. A cooperação de todos é de extrema importância para construirmos,
juntos, os alicerces dessa nova gestão.
Reafirmamos o nosso compromisso de resgatar a essência da nobre função que nos foi
delegada. Nesse sentido, a diretoria eleita se compromete em não medir esforços para
avançar na superação de obstáculos, quaisquer que sejam. E chamamos vocês para se
juntarem nessa luta em prol da conquista de direitos e melhorias para a nossa categoria.
Márcio Valory Silveira
Presidente do Sinoreg-ES

“A diretoria tem a consciência
de que um Sindicato só é forte
quando conta com a participação
de seus associados. A cooperação
de todos é de extrema importância
para construirmos, juntos, os
alicerces dessa nova gestão”

Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES
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Governo do Estado inicia a regularização
de 8 mil imóveis na Grande Maruípe
Cartórios de Registro de Imóveis integrarão comissão que irá acompanhar
os trabalhos. Ação deve beneficiar pelo menos 40 mil capixabas.

M

oradores de 8 mil imóveis na região
conhecida como Fazenda Maruípe –
bairros Joana D’Arc, Maruípe, Santa
Martha, São Cristóvão e Tabuazeiro –, em
Vitória, poderão agora terem a escritura em
mãos. Na manhã de terça-feira (04.12) foi assinada ordem de serviço para execução dos
trabalhos de levantamento topográfico em
uma área de 1.006.092 m², que pertence ao
Estado, visando à realização da maior ação de
regularização fundiária da história do Espírito
Santo, que vai beneficiar aproximadamente 40
mil capixabas.
Agora, uma comissão formada pelos cartórios de Registro de Imóveis, por técnicos da
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), do
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
do Estado (Idaf), da Prefeitura de Vitória, da
Câmara Municipal e por representantes da
comunidade vai acompanhar o trabalho de
levantamento dos dados deste estudo.
“Essa é uma luta de muitos anos e uma reivindicação muito antiga. É a realização de um
sonho comunitário antigo, que envolve oito
mil famílias. Ao terem acesso à legalidade, os
moradores passam a também usufruir de um
conjunto de benefícios, inclusive, linhas de
crédito específicas para realizarem melhorias

“A equipe da Sedurb
capacitou mais de 400
técnicos nas prefeituras, e
atingimos a marca histórica
de mais de 1 milhão de
metros quadrados de áreas
mapeadas, com a contratação
de levantamentos
topográficos, visando à
promoção da regularização
fundiária”
Marcelo de Oliveira,
secretário de Estado de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano
4
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Ao lado de representares do Governo e da sociedade civil, Paulo Hartung (centro) comemorou a
ação: “os moradores passam a ter acesso a um conjunto de benefícios”

em suas propriedades”, anunciou o governador Paulo Hartung. Ele garantiu que vai deixar
dinheiro em caixa para a obra.
O trabalho será executado pela empresa
Seta Serviços Técnicos e Agrimensura, que
fará o levantamento topográfico, que vai mapear os terrenos e construções, e também o
levantamento cadastral e registral dos imóveis
situados na área que será regularizada. O custo será de R$ 1.793.369,58, com previsão de
término dos serviços em 12 meses. Como o
levantamento será feito bairro a bairro, a expectativa é que em quatro meses os primeiros
títulos de posse comecem a ser entregues.
As famílias que ocupam moradias de interesse social, e que estão incluídas no CadÚnico, receberão o Título de Legitimação de
Posse sem qualquer custo. Já as demais pessoas físicas e jurídicas poderão se regularizar
pagando um valor simbólico, o equivalente
a 1 Valor de Referência do Tesouro Estadual
– VRTE (R$ 3,27, no ano de 2018) por metro quadrado. Em uma área de 100 m², por

exemplo, o valor a ser pago será de R$ 327.
O secretário de Estado de Saneamento, habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb),
Marcelo de Oliveira, observa que o Espírito
Santo mais uma vez serve de exemplo para o
País. “A regularização fundiária, a princípio,
é uma atribuição municipal. Mas o Governo
do Estado criou, em 2016, o programa Morar
Legal, que tem como um dos seus eixos auxiliar os municípios a realizarem esse trabalho.
Desde então, a equipe da Sedurb capacitou
mais de 400 técnicos nas prefeituras e atingimos a marca histórica de mais de 1 milhão de
metros quadrados de áreas mapeadas, com a
contratação de levantamentos topográficos,
visando à promoção da regularização fundiária”, comemora.
O secretário ressalta que outro eixo do programa é a regularização das áreas pertencentes ao Estado, o que já foi feito em Vila Velha
e Cariacica. “Agora, estamos aqui realizando
esse sonho antigo, que é a regularização dessa
grande área da Fazenda Maruípe”, disse.

História
A área que será regularizada faz parte de um
terreno de 4.403.410 m² adquirido pelo Estado em 1920. Ao longo dos anos, foi sendo
ocupada por residências, comércios e serviços. O Estado também realizou diversas doações dessa área para o município de Vitória,
para construção do cemitério público (20.160
m²); horto municipal (42.288 m²); área para
construção de casas operárias (2.061.565,78
m²) e área para regularização da poligonal 11
(165.468,59 m²), entre outras.

Em 2017, a Assembleia Legislativa aprovou
a Lei Estadual nº 10.796, de autoria do Poder
Executivo, que autorizou o Governo do Estado a legitimar ou alienar em favor das pessoas
físicas ou jurídicas os terrenos da Fazenda
Maruípe. O objetivo é levar às famílias segurança jurídica sobre a posse da área em que
vivem. Sem o título de posse dos terrenos,
os moradores ficam impedidos de formalizar
financiamentos, incluindo aqueles para a melhoria da habitação.

“Ao terem acesso à
legalidade, os moradores
passam a usufruir também de
um conjunto de benefícios,
inclusive, linhas de crédito
específicas para realizarem
melhorias em suas
propriedades”
Paulo Hartung,
governador do Estado do Espírito Santo

Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

5

Sinoreg/ES reelege Márcio Valory
para o biênio 2019/2020
Além de defender os interesses da classe notarial e registral, Sindicato pretende
aprimorar a organização interna e buscar melhorias para os seus associados

Notários e registradores marcaram presença nas eleições da nova gestão do Sinoreg-ES, realizada no dia 24 de novembro

O

Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) reelegeu o delegatário Márcio
Valory Silveira para o cargo de presidente da
entidade pelos próximos dois anos. Presidente do Sinoreg-ES nos biênios 2017/2018,
Valory terá agora a missão de conduzir a instituição nos anos de 2019 e 2020, quando novas estratégias para fortalecer a atividade dos
notários e registradores deverão ser traçadas
pelo Sindicato.
6
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De acordo com o presidente Márcio Valory, as eleições do Sinoreg-ES revelam-se
uma oportunidade de se fazer democracia.
“Todo aquele que deseja fazer a diferença assumindo a presidência da entidade será sempre muito bem-vindo, desde que esteja comprometido com a causa, eis que buscamos
trabalhar em prol de melhorias para toda a
classe notarial e registral”, destaca o presidente. “Ainda que tenha sido chapa única,
aproveito para reforçar meu engajamento na

continuidade da gestão anterior, na medida
em que teremos mais um biênio pela frente
para poder concluir muitos projetos previstos. As eleições do Sinoreg-ES revelam-se
como uma oportunidade de se fazer a democracia”, aponta Valory.
Segundo o titular do cartório de Registro de
Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas
(RTDPJ) de Nova Venécia/ES, Franklin Monteiro Estrella, diretor de RTDPJ da entidade,
os valores dos profissionais que compõe o Sin-

dicato foram fundamentais para que se mantivesse praticamente a mesma composição na
estrutura da nova gestão.
“A participação no processo eleitoral de
expressiva parte do eleitorado evidencia um
endosso à gestão passada. Não somos despachantes de interesses individuais dos delegatários, mas sim observadores atentos do
ambiente em que se desenvolve a atividade
notarial e registral que é realizada por eles. Por
este viés, muitas das nossas atuações passam
pela guarda dos valores, princípios que orientam nossa atuação”, opina Franklin Estrella.
Realizada no dia 24 de novembro, a eleição,
que contou com chapa única, trouxe poucas
novidades na composição dos membros do
Sindicato. A titular do 1º Ofício de Registro
Geral de Imóveis de Laranja da Terra/ES, Maria Virgínia Novaes Leal Barbosa, será suplente do Conselho Fiscal e Maria Conceição Leal
de Sousa será suplente do Conselho de Ética.
Outra novidade é o titular do cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN) e Notas de Vitória/ES, Rodrigo Sarlo Antônio, que
retorna ao Sindicato para compor o cargo de
2º Tesoureiro.
Para o presidente do Colégio Notarial do
Brasil - Seção/ES (CNB/ES) e diretor de Notas do Sinoreg-ES, Rodrigo Reis Cyrino, as
eleições do Sinoreg-ES foram marcadas pela
ampla participação de notários e registradores
do Estado.
“A reeleição da presidência liderada pelo
Márcio Valory prestigia todo o trabalho incansável desenvolvido ao longo dos últimos
anos a frente da categoria dos notários e registradores. Muitos projetos tiveram que ser
desenvolvidos e monitorados em prol dos notários e registradores e dos usuários, o que foi
uma grande luta. As eleições foram marcadas
pela ampla participação dos colegas no processo de votação, uns pelos correios e outros
presencialmente na sede do Sinoreg-ES”, ressalta o presidente do CNB/ES.
Ações futuras
Embora muitas ações já tenham sido desenvolvidas para aprimorar o serviço de notários e registradores no Espírito Santo, a próxima gestão
do presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory,

Conheça a composição
do Sinoreg-ES para
o biênio 2019/2020
a) Presidente:
Márcio Valory Silveira
b) 1° Vice-presidente:
Jeferson Miranda
c) 2° Vice-presidente:
Milson Fernandes Paulin
d) 1° Secretário(a):
Fernando Brandão Coelho Vieira
e) 2° Secretário(a):
Marcelo Pessoa Cavalcante
f) 1° Tesoureiro(a):
Roberto William de Oliveira Ruy
g) 2° Tesoureiro(a):
Rodrigo Sarlo Antônio

Segundo o presidente do Sinoreg-ES, Márcio
Valory, novas parcerias serão firmadas
nos próximos anos: “fundamental para a
manutenção da entidade”

h) Diretor Relações Institucionais:
Helvécio Duia Castello
i) Diretor de Registro de Imóveis:
Jocsã Araújo Moura
j) Diretor de Protesto de Títulos:
Rogério Lugon Valladão

“Todo aquele que deseja
fazer a diferença
assumindo a presidência
da entidade será sempre
muito bem-vindo, desde
que esteja comprometido
com a causa”
Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES

deve não só defender os interesses da classe,
mas também melhorar a organização interna
e buscar melhorias junto aos seus associados.
“Para os próximos anos buscaremos melhorias na organização interna do Sindicato. Tais
medidas compreenderão o remanejamento
de funções e capacitação dos funcionários
visando a excelência do atendimento aos associados, participação efetiva do corpo diretivo eleito para com as demandas externas que

k) Diretor de Registro de Títulos
e Doc. e Civis das Pessoas:
Franklin Monteiro Estrella
l) Diretor Tabelionato de Notas:
Rodrigo Reis Cyrino
m) Diretor de Registro Civil
das Pessoas Naturais:
Paulo Barreto Soares
CONSELHO FISCAL
Efetivo: Domingos Matias Andreon
Efetivo: Jullius Cesar Wyatt
Efetivo: Moisés Barbosa de Souza Filho
Suplente: Cintia Vieira Petronetto
Suplente: Rubens Pimentel Filho
Suplente: Maria Virginia Novaes
Leal Barbosa
CONSELHO ÉTICA
Efetivo: Eleutério Conrado Paste
Efetivo: Nelisa Galante de Melo Santos
Efetivo: Henrique Deps
Suplente: Bruno Santolin Cipriano
Suplente: Natália Bastos
Bechepeche Antar
Suplente: Maria Conceição Leal de Sousa
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“Penso que nosso seguimento vive hoje momentos de preocupação devido ao projeto de
alteração da Lei do Fundo de Compensação
aos Registradores Civis - FARPEN. Pelo novo
projeto gestado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, notários e registradores deverão
pagar do próprio bolso 5% dos emolumentos, o que pode inviabilizar os já combalidos
RCPNs deficitários, que não terão renda mínima”, apontou.
“O projeto retira ainda do Sinoreg-ES a gerência financeira, criando um novo conselho
gestor composto por membros da categoria.
O Sinoreg deve nortear suas ações no sentido
de participar efetivamente desse projeto de lei
e ainda continuar a proposta de modernização do setor administrativo já em andamento, fazendo com que todos os procedimentos
tenham trânsito via web, com absoluta transDiretor de RTDPJ do Sinoreg-ES, Franklin
Estrella defende que o Sindicato deve se
aproximar ainda mais de outras entidades:
“formulação de soluções conjuntas”

1º vice-presidente do Sinoreg-ES, Jeferson
Miranda acredita que a atual gestão
permanece para concluir projetos: “lutar para
aprovar a nova lei do FARPEN”

“A interação entre o SinoregES e os órgãos públicos do
Estado tem se fortalecido
através de diálogos
institucionais. Temos sido
convidados a nos manifestar,
e isso tem se traduzido em
possibilidades de formulação
de soluções conjuntas.”

“O Sinoreg-ES deve nortear
suas ações no sentido de
participar efetivamente da
proposta de modernização
do setor administrativo já
em andamento, fazendo com
que todos os procedimentos
tenham trânsito via web, com
absoluta transparência”

Franklin Monteiro Estrella,
diretor de RTDPJ do Sinoreg-ES

Jeferson Miranda, registrador civil
e 1º vice-presidente do Sinoreg-ES

chegam cotidianamente ao Sinoreg-ES, bem
como obter ainda mais benefícios para os nossos associados. A perspectiva vai além, sempre com o intuito de defender os interesses da
classe notarial e registral perante às constantes
inovações previstos nos novos atos normativos que surgem”, revela Valory.
Um dos fundadores e ex-presidente do Sinoreg-ES, Jeferson Miranda, reeleito para o
cargo de 1º vice-presidente, diz que a atual gestão permanece para concluir projetos em andamento como, por exemplo, a comunicação
de venda de veículos ao Detran, a modernização administrativa do Sindicato e principalmente lutar para aprovar a nova lei do Fundo
de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Espírito Santo (FARPEN).
8
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Para o presidente do CNB/ES, Rodrigo Reis,
as eleições do Sinoreg-ES tiveram ampla
participação de notários e registradores: “uns
pelos correios e outros presencialmente”

“A reeleição da presidência
liderada pelo Márcio Valory
prestigia todo o trabalho
incansável desenvolvido
ao longo dos últimos anos
à frente da categoria dos
notários e registradores”
Rodrigo Reis Cyrino, presidente do CNB/ES
e diretor de notas do Sinoreg-ES

parência”, pondera Jeferson, registrador civil
em Iúna/ES, município onde praticamente foi
fundado o Sinoreg-ES.
Já o 2º vice-presidente do Sinoreg-ES, Milson Fernandes Paulin, acredita que as recentes
transformações pelas quais os cartórios extrajudiciais vêm passando, com a delegação cada
vez maior de atos oriundos do Poder Judiciário, devem ser fortalecidas nos próximos anos.
Segundo ele, que também é oficial de registro
civil no cartório Guaraná, distrito do município de Aracruz, a atividade notarial e de registro é utilizada como sistema de segurança
jurídica no mundo inteiro.
“A atuação do Sinoreg-ES no apoio a todas
estas importantes transformações, de fato,
vem contribuindo no sentido de solidificar

uma proteção de serviços cada vez mais seguros e eficientes. Isso deve crescer e ser expandido nos próximos anos. A atividade notarial e de registro é utilizada como sistema de
segurança jurídica preventiva e de efetivação
de direitos praticamente no mundo inteiro”,
explica Paulin.
Segundo o presidente do CNB/ES e diretor
de notas do Sinoreg-ES, Rodrigo Reis Cyrino,
já há projetos em andamento para o próximo
biênio, que irão contemplar inúmeras ações
do segmento notarial e registral no Estado do
Espírito Santo.
“O Sinoreg já lançou um projeto de informatização integral de todos os seus procedimentos que deverá ser concluído nos
próximos meses, onde o associado terá uma
plataforma online de envio de todas as informações necessárias para o ressarcimento dos

2º vice-presidente do Sinoreg-ES, Milson
Paulin diz que a nova gestão deve fortalecer a
atividade: “segurança jurídica e efetivação de
direitos”

“A atuação do Sinoreg-ES
no apoio a todas estas
importantes transformações,
de fato vem contribuindo no
sentido de solidificar uma
proteção de serviços cada vez
mais seguros e eficientes”
Milson Fernandes Paulin, registrador civil
e 2º vice-presidente do Sinoreg-ES

atos gratuitos. Esse modelo de gestão trará
grandes avanços nos procedimentos e até
mesmo na transparência de todos o trabalho
da entidade”, garante o presidente do CNB/
ES.
De acordo com o registrador de imóveis
de Boa Esperança e diretor de Registro de
Imóveis do Sinoreg-ES, Jocsã Araújo Moura,
é necessário cada vez mais se especializar na
gerência das serventias, além de se buscar a
união da classe.
“Entendo que as ações internas devem buscar a unidade da classe ao máximo, para conseguirmos evoluir na qualidade dos serviços.
Isso é essencial para o nosso crescimento em
qualidade. Ressalto que se trata de um caminho sem volta. Temos que nos especializar ao
máximo, especialmente na gerência das serventias”, avalia o registrador.
Novas parcerias
Uma das marcas da atual gestão foi buscar
aproximações com entes públicos e privados.
Além de inúmeras empresas dos mais diversos segmentos, foram firmadas parcerias entre
o Sindicato, o Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo (TJ/ES), além do Ministério
Público do Espírito Santo (MP/ES).
Segundo o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, novos diálogos serão travados com
diferentes segmentos da sociedade para trazer
mais benefícios para os associados e para o
crescimento da instituição.
“Trazer parceiros para o Sindicato é fundamental para a manutenção da entidade. Precisamos sempre dar retorno aos associados e
oferecer descontos e benefícios nos mais diversos segmentos é uma forma positiva de fazer
jus à contribuição sindical”, destaca. “Trata-se
de uma complementação ao objetivo principal
do Sinoreg-ES, que é a defesa e garantia dos
direitos dos delegatários de todo o Estado. Recentemente, fechamos parcerias com algumas
empresas de tecnologia e informática, visando
a adequação ao Provimento nº 74 do Conselho Nacional de Justiça. A busca não para por
aí, estaremos sempre correndo atrás de mais
benefícios para os associados”, explica Valory.
Já o diretor de RTDPJ do Sinoreg-ES,
Franklin Monteiro Estrella, acredita que é
necessário manter a aproximação com outras
entidades do setor notarial e registral, mas
também com os órgãos publicados do Estado.
“A dupla missão do Sinoreg/ES: observância do ambiente em que se desenvolve a atividade delegada e a defesa dos interesses dos
associados, por vezes sugere a interlocução
e delegação da tarefa a outros órgãos, como
a Anoreg-BR, o Irib, Arpen, CNB, IRTDPJ
Brasil. Quer pelo conhecimento próprio des-

Diretor de Registro de Imóveis do Sinoreg-ES,
Jocsã Araújo Moura fala em buscar a união
da atividade para se desenvolver: “evoluir na
qualidade dos serviços”

“Entendo que as ações
internas devem buscar a
unidade da classe ao máximo,
para conseguirmos evoluir na
qualidade dos serviços”
Jocsã Araújo Moura, registrador de imóveis
e diretor de registro de imóveis do Sinoreg-ES

ta instituições em sua interlocução nacional,
quer pela gravidade da situação que se apresente. Além disso, a interação entre o Sinoreg
e os órgãos públicos do Estado tem se fortalecido através de diálogos institucionais. Temos
sido convidados a nos manifestar, e isso tem se
traduzido em possibilidades de formulação de
soluções conjuntas, com maior compreensão
das realidades”, aponta Franklin Estrella.
Para o presidente do CNB/ES e diretor de
Notas do Sinoreg-ES, Rodrigo Reis Cyrino, a
próxima gestão deve seguir os moldes da gestão
atual, assinando convênios importantes e fornecendo benefícios relevantes aos associados.
“A atual gestão pautou o trabalho pelo constante diálogo e conexão com outros órgãos, o
que foi muito produtivo. O Sinoreg-ES também
firmou vários convênios com diversas empresas, para fornecer benefícios aos associados,
que estão sendo sempre divulgados por e-mail
e no site da entidade, o que foi um grande avanço”, conclui o presidente do CNB/ES.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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“Sempre trabalhei com a perspectiva
de que a união nos faz fortes”
Reeleito presidente do Sinoreg-ES para o biênio 2019/2020, Márcio Valory diz
que pretende se empenhar na incorporação de novos associados para o Sindicato

M

árcio Valory Silveira iniciou sua vida
profissional em 1972 como escrevente, tendo como mestre o próprio
pai, o titular Werton Silveira Antunes. Em
1985, assumiu o lugar do pai tornando-se tabelião e registrador civil do “Cartório Valory”.
Capixaba, natural de Alegre/ES, casado, pai
de três filhos e avô de três netos, Valory foi reeleito para a presidência do Sinoreg-ES e irá conduzir a entidade nos anos de 2019 e 2020. Nessa entrevista, ele fala sobre a eleição, os planos
do Sindicato para os próximos anos e as possíveis parcerias que irão nortear a sua gestão.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como avalia as eleições do Sinoreg-ES e a
sua reeleição para o cargo de presidente do
Sindicato?
Márcio Valory – As eleições do Sinoreg-ES revelam-se como uma oportunidade de se fazer
a democracia. Todo aquele que deseja fazer a
diferença assumindo a presidência da entidade
será sempre muito bem-vindo, desde que esteja
comprometido com a causa, eis que buscamos
trabalhar em prol de melhorias para toda a classe
notarial e registral. Ainda que tenha sido chapa
única, aproveito para reforçar meu engajamento na continuidade da gestão anterior, na medida em que teremos mais um biênio pela frente
para poder concluir muitos projetos previstos.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Quais deverão ser as ações internas que irão
nortear o Sinoreg-ES nesses próximos anos?
Márcio Valory – Para os próximos anos buscaremos melhorias na organização interna

“Para os próximos anos
buscaremos melhorias na
organização interna do
Sindicato. Tais medidas
compreenderão o
remanejamento de funções e
capacitação dos funcionários
visando a excelência do
atendimento aos associados.”
10 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

“A realização de eventos que
tratam dos serviços notariais
e de registro são essenciais,
na medida em que levam
conhecimento aos operadores
deste ramo do direito e para
toda a sociedade”
do Sindicato. Tais medidas compreenderão o
remanejamento de funções e capacitação dos
funcionários visando a excelência do atendimento aos associados, participação efetiva do
corpo diretivo eleito para com as demandas
externas que chegam cotidianamente ao Sinoreg-ES, bem como obter ainda mais benefícios
para os nossos associados. A perspectiva vai
além, sempre com o intuito de defender os interesses da classe notarial e registral perante às
constantes inovações previstas nos novos atos
normativos que surgem.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Já existem planos de novas parcerias com
entidades e instituições para beneficiar os
associados?
Márcio Valory – Sem dúvidas é uma de nossas metas. Trazer parceiros para o Sindicato é
fundamental para a manutenção da entidade.
Precisamos sempre dar retorno aos associados
e, oferecer descontos e benefícios nos mais
diversos segmentos é uma forma positiva de
fazer jus à contribuição sindical. Trata-se de
uma complementação ao objetivo principal
do Sinoreg-ES, que é a defesa e garantia dos
direitos dos delegatários de todo o Estado. Recentemente fechamos parcerias com algumas
empresas de tecnologia e informática, visando
a adequação ao Provimento nº 74 do Conselho Nacional de Justiça. E a busca não para por
aí, estaremos sempre correndo atrás de mais
benefícios para os associados.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
O que se pode esperar em relação ao 4º Simpósio de Direito Notarial e Registral no Espírito Santo?

Presidente Márcio Valory pede a união da
classe para os dois próximos anos de gestão
no Sinoreg-ES: “combater as adversidades que
nos atingem”

Márcio Valory – A realização de eventos que
tratam dos serviços notariais e de registro são
essenciais, na medida em que levam conhecimento aos operadores deste ramo do Direito
e para toda a sociedade. Caso aconteça, não
restam dúvidas de que um novo Simpósio de
Direito Notarial e Registral trará significativos
ganhos para a classe. A visibilidade é muito
grande e coloca as serventias capixabas como
referência no cenário nacional.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
O que esta nova gestão pode trazer de aprimoramentos neste novo mandato?
Márcio Valory – Sempre trabalhei com a perspectiva de que a união nos faz fortes. Nessa
gestão, pretendo me empenhar na incorporação de novos associados, para que possamos
nos consolidar ainda mais como referência no
Estado, assim como me dedicar ao suporte em
todos os aspectos para aqueles que já fazem
parte desta grande família. Somente assim,
unidos, é que teremos capacidade de combater as adversidades que nos atingem.

Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês
de outubro de 2018
Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 6.670/01,
o SINOREG-ES no gerenciamento financeiro do FARPEN,
analisou os relatórios e demais documentos remetidos
por Notários e Registradores deste Estado, correspondentes ao mês de SETEMBRO/2018, aprovando o ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:
Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo
5° da Lei Estadual 6.670/01, não houve deposito em
aplicação CDB na agência 076 do Banestes, por insuficiência de saldo.
Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária,
realizada no dia 17 de agosto de 2018, convocada
exclusivamente para fins de decisão relativa às novas
regras do repasse, tendo em vista a arrecadação deficitária do FARPEN, informamos que a redução percentual
do repasse no Mês de OUTUBRO/2018 foi de:
Redução global do repasse:
28,50% (vinte e oito e meio por cento),
aplicando-se este percentual para todas as rubricas que
atualmente são pagas pelo FARPEN.
Vitória, 01 de novembro de 2018.
MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)
Saldo em caixa mês anterior
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 		

589.178,82
4.458,01
0,00
593.636,83

B – PAGAMENTOS		
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil
538.372,80
2 – Repasse de Contribuição Sindical
30.377,81
3 – Devolução FARPEN
0,00
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços
529,20
5 - Repasse ao Sinoreg-ES
11.783,58
5.1 - 2% referente depósito entre 19/09 a 30/09
142,66
6 – Repasse à AMAGES
11.773,78
6.1 – 2% referente depósito entre 19/09 a 30/09
142,66
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 010/2018
2.611,04
SALDO LÍQUIDO
(595.733,53)
(2.096,70)
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado.
(CDB)
(58.917,88)
C.a – 10% referente depósito entre 19/09 a 30/09		
(713,29)
SALDO		(2.096,70)
Recebimentos entre 18/10 a 31/10		12.566,75
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881		
10.470,05
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De Homem para Homem
Quando Não é Não e o Sim, também é Não!
Por Diego Gomes Castilho*

E

stamos no início de mais um verão, que
neste ano como em todos os outros,
chega mais uma vez cercado de grandes
expectativas, esperamos o ano todo por este
merecido descanso, hora de desenferrujar o
guarda sol, tirar aquele velho calção de banho
do armário para extravasarmos e recuperamos as energias para o ano novo e o carnaval
que se avizinham.
O verão e o carnaval estão gravados em
grande parte do inconsciente popular como
um período de hedonismo, em que tudo, ou
melhor, quase tudo é permitido. O forte calor,
a pouca roupa e as altas doses de bebidas alcoólicas, fazem com que a libido venha à flor
da pele, se transformando em um coquetel
extremamente perigoso para aqueles que perdem seus freios inibitórios e passam dos limites, praticando condutas que não raras vezes,
flertam com a criminalidade.
Infelizmente, entra ano sai ano, no verão
12 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

sempre nos deparamos com as mesmíssimas
manchetes sobre violência sexual contra as
mulheres, são insultos verbais, importunações
sexuais (assédio em locais de grande fluxo de
pessoas, passadas de mãos nas partes íntimas,
nos seios e beijos forçados), além da mais grave das formas, o estupro de vulnerável.
Muito embora nossa sociedade esteja evoluindo a passos largos, inegavelmente vivemos
em uma sociedade extremamente machista,
que muitas vezes se mostra absolutamente
despreparada e assustada com a emancipação
sexual das mulheres, que podem e devem escolher quando, onde, como e com quem desejam se relacionar sexualmente.
O homem de uma forma geral, tem muitas
dificuldades em aceitar o não feminino, quantas e quantas vezes já testemunhamos aquele sujeito no “rock” insistentemente relutar
contra o não, sob o estapafúrdio argumento
de que “ela está se fazendo de difícil”, muitas

vezes chegando ao ponto de roubar um beijo
à força? Ou pior, quantos homens já “ficaram”
com determinada garota que estava completamente embriagada, sem condições de consentir com o ato praticado, simplesmente porque
assim era mais fácil?

“Muito embora nossa
sociedade esteja evoluindo a
passos largos, inegavelmente
vivemos em uma sociedade
extremamente machista,
que muitas vezes se mostra
absolutamente despreparada
e assustada com a
emancipação sexual
das mulheres”

“O novel crime de
importunação sexual tem
a finalidade de proteger a
liberdade sexual da vítima, ou
seja, seu direito de escolher
quando, como e com quem
praticar atos de cunho
sexual”
Esse é o X da questão, em ambos os casos
narrados a conduta é criminosa e poderá trazer consequências bastante severas ao agressor, conforme passarei a explicar, razão pela
qual, é preciso que todos os leitores tenham
muito claro, quando Não é Não e o Sim, também é Não!
Pois bem, após incontáveis casos de abusos sexuais em transportes coletivos, em 24
de setembro de 2018, foi promulgada a Lei nº
13.718/18, que tipificou os crimes de importunação sexual, tratando como criminoso o ato
de “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer
a própria lascívia ou a de terceiro”, punindo tal
prática com pena de reclusão de 01 a 05 anos,
se o ato não constituir crime mais grave.
O novel crime de importunação sexual tem
a finalidade de proteger a liberdade sexual da
vítima, ou seja, seu direito de escolher quando, como e com quem praticar atos de cunho
sexual, garantindo em última instância, o que
deveria ser o óbvio ululante, que o Não seja
simplesmente Não.
O citado dispositivo legal nada mais é que
um aperfeiçoamento da antiga contravenção
penal de importunação ofensiva ao pudor, que
criminalizou e tornou mais severa a punição
de determinadas condutas, sendo exemplos:
“passadas de mãos nas partes íntimas e seios”,
“encoxada em locais de grande movimentação, como transportes coletivos” ou um beijo
forçado em uma festa de carnaval.
Os exemplos acima expostos deixam muito
claro que sem qualquer espaço para tergiversação ou subterfugio, é imprescindível respeitarmos a liberdade sexual das mulheres, é preciso que todos os homens tenham muitíssimo
claro que sempre que uma mulher diz Não é
Não, os limites estão explicitados e retroceder
é o único caminho.

Neste ponto está muito claro que devemos
respeitar a liberdade sexual da mulher e entender que o Não é Não foi tranquilo. Entretanto, se entendermos que o Sim também é
Não, não estaremos, por lógica, desrespeitando a liberdade sexual da mulher?
Obviamente que não, a liberdade de escolha
da mulher sempre deve ser respeitada, desde
que sua manifestação de vontade seja absolutamente consciente, livre e desimpedida.
Atento a problemática do consentimento viciado, o artigo 217-A do Código Penal,
sob a rubrica de estupro de vulnerável, pune
com pena de 08 a 15 anos de reclusão, aquele
que mantem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze)
anos ou com pessoas que por enfermidade
ou deficiência mental, não tem o necessário
discernimento para a prática do ato, ou que,
por qualquer outra causa, não pode oferecer
resistência.
A primeira situação em que Sim, também
é Não, é absolutamente objetiva, e se refere a
vítimas menores de 14 anos de idade. Neste
sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou
a Súmula 593, consignando como crime, toda
e qualquer forma de relação sexual com menores de 14 anos, sendo irrelevante eventual
consentimento da vítima para a prática do ato,
sua experiência sexual anterior ou a existência
de relacionamento amoroso com o agente.
Em resumo, a lei considera o menor de 14
anos de idade e as pessoas com enfermidade
ou doença mental, absolutamente incapazes
de consentir validamente sobre a sua liberdade sexual, punindo criminalmente todo e
qualquer indivíduo que com estes se relacionem sexualmente, sem espaço para qualquer
tipo de questionamentos.
Nesta linha de raciocínio, o mesmo dispositivo legal também tutela todo aquele que
“não pode oferecer resistência” a prática do
ato sexual, contemplando casos de impossibilidade de resistência transitória, em que a
vítima não consegue validamente emitir o
seu consentimento por motivos como excesso de álcool ou drogas, uso de remédios ou
de qualquer outra substância que altere a sua
capacidade volitiva.
Em outras palavras, em todas as situações
em que a vítima estiver sob o efeito de álcool,
drogas, ou qualquer outra substância que lhe
retire a capacidade de discernimento, mesmo
que de alguma forma consiga verbalizar Sim,

Segundo o promotor de Justiça no Estado
do Espírito Santo Diego Gomes Castilho é
imprescindível respeitar a liberdade sexual
das mulheres: “Não é Não”

também é Não, eis que a manifestação exarada
será fruto de vontade viciada.
No final das contas, tudo que escrevemos até
aqui, demonstra o qual anacrônicos e conservadores somos em relação a liberdade sexual
das mulheres, eis que dependemos da criminalização de determinadas condutas, da força
coercitiva do Estado, para garantir que o Não
seja Não e que o Sim, também seja Não. Esperamos, com sinceridade, que em um futuro
próximo, o respeito às liberdades sexuais seja
algo absolutamente espontâneo e a igualdade
de gênero seja a tônica de uma sociedade, livre,
justa e verdadeiramente igualitária.
*Diego Gomes Castilho é doutorando em
Estado de Direito e Governança Global –
Universidade de Salamanca na Espanha.
Mestre em Corrupção e Estado de Direito
– Universidade de Salamanca – Espanha.
Promotor de Justiça no Estado do Espírito
Santo e Coordenador do Subnúcleo de
Enfrentamento às Violências de Gênero em
Defesa dos Direitos das Mulheres do Nevid
em Colatina.
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Notários e registradores do
Espírito Santo são homenageados
na Assembleia Legislativa
Em sessão solene, deputado Esmael de Almeida destacou que a atividade dos
cartórios contribui para prestar relevantes serviços ao Estado e às pessoas jurídicas

Mais de 30 notários e registradores do Espírito Santo foram homenageados na Assembleia Legislativa

A

importância das atividades de notários e registradores do Espírito Santo
no cotidiano das pessoas foi destacada
em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa, antecipando as comemorações do
Dia Nacional dos Notários e Registradores,
celebrado em 18 de novembro.
No evento, realizado no Plenário Dirceu Cardoso na noite de sexta-feira (09.11),
houve a entrega da Comenda Tabelião Hé14 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

lio Valentim Sarlo, criada pela Resolução
4.885/2017. Homenageados receberam também certificados.
Um dos homenageados durante o evento
foi o presidente do Sindicato dos Notários e
Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES),
Márcio Valory Silveira. Segundo ele, fica até
difícil mensurar tamanha importância de
uma homenagem como a realizada pela Assembleia capixaba.

“Ganhamos visibilidade perante a sociedade e, principalmente, ganhamos respeito.
Muitos desconhecem a realidade vivenciada
pelos operadores da nobre função notarial e
registral. Ser um delegatário do foro extrajudicial é uma tarefa árdua e que não dá trégua.
Neste sentido, quando recebemos uma homenagem deste porte, respiramos aliviados, pois
sabemos que em algum momento seremos
reconhecidos pela excelência nos serviços

Conheça os notários e
registradores homenageados
na Assembleia Legislativa
Homenageados
com comenda
Márcio Valory Silveira
Helvécio Duia Castello
Rodrigo Reis Cyrino
Rodrigo Sarlo Antônio
Etelvina Abreu do Valle Ribeiro

prestados pelos cartórios à sociedade”, avalia
o presidente do Sinoreg-ES.
O deputado Esmael de Almeida (PSD), proponente da sessão solene, destacou a importância dos cartórios para a sociedade e elogiou a
atividade do Sinoreg-ES. “Instrumento público
que presta relevantes serviços ao Estado e às
pessoas jurídicas, representando-os com dignidade na sua atividade profissional, colaboran-

Homenageada
com certificado e placa
Kênia Mara Felipetto Malta Valadares
Homenageados
com certificado
Altenir José da Silva
Alzira Maria Viana
Bruno do Valle Couto Teixeira
Bruno Santolin Cipriano
Celi Maria Guisso Cabral
Cintia Vieira Petronetto
David Lacerda Fafá
Domingos Matias Andreon
Dyonizio Ruy Junior
Eduardo Volney Amorim
Eleutério Conrado Paste
Evandro Sarlo Antonio
Fernando Brandão Coelho Vieira
Franklin Monteiro Estrella
Gerusa Corteletti Ronconi
Humberto Manoel Passos Beiriz
Jeferson Miranda
João Soares Fernandes
Jocsã Araujo Moura
Jullius Cesar Wyatt
Lucy de Oliveira Ruy
Magali Patrícia Soares de Oliveira Beraldo
Marcelo Loureiro Nascimento
Marcelo Pessoa Cavalcante
Márcio Henrique Martins de Almeida
Milson Fernandes Paulin
Moises Barbosa de Sousa Filho
Roberto Willian de Oliveira Ruy
Rogério Lugon Valladão
Rubens Pimentel Filho
Silvio dos Santos Neto

“É necessário reconhecer a
importância do trabalho dos
setores que geram impactos
positivos. Diante de tantas
questões importantes que
perpassam o trabalho dos
notários e registradores,
acredito que é essencial ter
um Sindicato forte que os
auxilie no trabalho realizado.”
Davi Esmael (PSB),
vereador do município de Vitória-ES

Presidente do CNB-ES, Rodrigo Reis diz que
a homenagem engrandece a classe: “desejo
agradecer à Assembleia Legislativa, através
do deputado Esmael de Almeida”

“Nosso papel é conferir
segurança jurídica a todas
as transações imobiliárias de
um país e atuar como fiscal
da lei e do recolhimento de
tributos ao Estado, o que
evita fraudes ao mercado”

Vereador Davi Esmael também discursou
durante a homenagem na Assembleia
Legislativa: “agradecimento aos serviços
prestados pelos cartórios”

Rodrigo Reis Cyrino, presidente do CNB/ES
e diretor de notas do Sinoreg-ES
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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“Quando recebemos uma
homenagem deste porte,
respiramos aliviados,
pois sabemos que em
algum momento seremos
reconhecidos pela excelência
nos serviços prestados pelos
cartórios à sociedade”
Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES

do com os poderes públicos, inclusive com este
Poder Legislativo. Entendo que o Sinoreg-ES
tem uma imagem de relevância no seio da sociedade, considerando-se serviço de excelência
prestado à população”, ressalta o parlamentar.
Já o presidente do Colégio Notarial do Brasil - Seção/ES (CNB/ES) e diretor de Notas do
Sinoreg-ES, Rodrigo Reis Cyrino, que discursou durante o evento, acha que a homenagem
engrandece a classe e demonstra a importância da categoria para toda a sociedade.
“Nosso papel é conferir segurança jurídica a
todas as transações imobiliárias de um país e
atuar como fiscal da lei e do recolhimento de
tributos ao Estado, o que evita fraudes no mercado. Além disso, importantíssimo é o papel
do registrador civil, pois confere cidadania ao

Presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory elogia a homenagem prestada aos notários e
registradores capixabas: “visibilidade perante a sociedade”

indivíduo com a emissão gratuita da certidão
de nascimento e promove um dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa
que é o casamento. Só temos que agradecer à
Assembleia Legislativa, através do deputado
estadual Esmael de Almeida, por essa honrosa lembrança. Parabéns a todos os home-

nageados”, destaca o presidente do CNB/ES.
Quem também discursou durante a solenidade, foi o presidente da Associação de Notários e Registradores do Espírito Santo (Anoreg/
ES), Helvécio Duia Castello. Na ocasião, ele explicou que os cartórios funcionam como instituições que cooperam com o Poder Judiciário.
“Historicamente os serviços notariais e registrais são extrajudiciais, ou seja, funcionam
como um órgão auxiliar do Judiciário. São serviços públicos realizados por particulares, já
que os cartórios são serventias que funcionam
por meio de delegação do Tribunal de Justiça, não se constituindo, portanto, em negócio
particular”, disse o registrador de imóveis.
Outro homenageado foi o diretor de RTDPJ
do Sinoreg-ES, Franklin Monteiro Estrella. De
acordo com ele, há um reconhecimento no Es-

“Há um reconhecimento
pelo Estado do Espírito
Santo quanto a importância
da atividade, traduzida
na eleição de um dia de
comemoração ao notário e ao
registrador”
Diretor de RTDPJ do Sinoreg-ES, Franklin Estrella diz que o evento demonstra reconhecimento:
“validação de nossa relevância como agentes capazes”
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Franklin Monteiro Estrella,
diretor de RTDPJ do Sinoreg-ES

Presidente da Anoreg-ES, Helvécio Castello
discursou durante a solenidade: “os cartórios
funcionam por meio de delegação do Tribunal
de Justiça”

“Historicamente os serviços
notariais e registrais são
extrajudiciais, ou seja,
funcionam como um órgão
auxiliar do Judiciário”
Helvécio Duia Castello,
presidente da Anoreg/ES

tado do Espírito Santo em relação a atividade
de notários e registradores.
“Fico satisfeito por este reconhecimento, e
honrado por ter sido agraciado. Creio ser uma
forma de validação de nossa relevância como
agentes capazes de promover os objetivos da
república. Há um reconhecimento pelo Estado do Espírito Santo quanto a importância da
atividade, traduzida na eleição de um dia de
comemoração ao notário e registrador”, relata
o diretor do Sinoreg-ES.
Vale lembrar que o Dia Nacional do Notário
e do Registrador, instituído em 26 de dezembro de 2007, com a Lei 11.630, foi regionalizado também no município de Vitória, cuja data
consta do calendário oficial de eventos, por
força da Lei 9.278/2018.
O autor da lei, vereador Davi Esmael (PSB),
filho do deputado Esmael de Almeida, também discursou no evento. Segundo ele, o Sinoreg-ES tem papel fundamental para a atividade de notários e registradores no Estado.
“É necessário reconhecer a importância do
trabalho dos setores que geram impactos positivos. A homenagem da qual participamos e
promovemos é um simbólico agradecimento
pelos serviços prestados pelos cartórios. O
Sinoreg-ES tem papel fundamental na organização, orientação e proteção dos profissionais
do ramo. Diante de tantas questões importantes que perpassam o trabalho dos notários e
registradores, acredito que é essencial ter um
Sindicato forte que os auxilie no trabalho realizado”, afirma o vereador.

Deputado Esmael de Almeida, proponente
da sessão solene, enaltece as atividades do
Sinoreg-ES: “imagem de relevância no seio
da sociedade”

“Instrumento público que
presta relevantes serviços ao
Estado e às pessoas jurídicas,
representando-os com
dignidade na sua atividade
profissional”
Esmael de Almeida, deputado estadual (PSD)
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Modelo de escritura pública de Direito de Laje:
teoria e prática notarial e registral imobiliária
Por Rodrigo Reis Cyrino*

F

ruto de uma realidade social brasileira já existente há muitos anos, onde os
familiares vão erguendo e construindo
suas casas no local conhecido popularmente
como “terraço” ou “laje” (local que se encontra acima da superfície superior da construção
original), é que surgiu o novíssimo direito real
de laje, que poderá ser instituído como uma
unidade imobiliária autônoma da construção
base, com a abertura de matrícula própria e
a possibilidade de alienação a terceiros pelo
titular da laje. Portanto, o direito real de laje é
a hipótese onde o proprietário de determinado imóvel vende o direito de construir sobre
a laje de sua obra, e para o comprador possibilita ele de ser o dono da nova construção ali
construída com registro imobiliário, independente daquela original.
Segundo o autor Carlos Eduardo Elias de
Oliveira, esse espaço pode ser aéreo ou no
subsolo: “Esse espaço pode ser suspenso no ar
quando o direito real for instituído sobre a laje
do prédio existente no terreno ou pode ser subterrâneo quando o direito real for instituído no
subsolo. O direito real de laje pode ser aéreo ou
subterrâneo, portanto1.”
Nesse sentido, com essa previsão, surge a
possibilidade desses indivíduos que construíram sobre uma obra terem a matrícula de seu
imóvel e até mesmo acesso independente, tudo
de maneira regularizada perante o cartório de
registro imobiliário, o que possibilita a regularidade da tributação incidente sobre o imóvel, a
obtenção de crédito bancário imobiliário para a
construção da casa própria e traz segurança jurídica aos adquirentes, sendo um grande avan-

“O direito real de laje é a
hipótese onde o proprietário
de determinado imóvel vende
o direito de construir sobre
a laje de sua obra, e para o
comprador possibilita ele de
ser o dono da nova construção
ali construída com registro
imobiliário, independente
daquela original”
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Segundo o presidente do CNB/ES, Rodrigo Reis, o direito real de laje pode ser instituído como
uma unidade imobiliária autônoma da construção base: “abertura de matrícula própria”

ço no direito imobiliário brasileiro. Tal fato é de
grande relevância, pois está a se tratar de um
direito fundamental do indivíduo: a moradia.
Essa inovação foi trazida pela Lei
13.465/2017, que alterou o Código Civil brasileiro, e trouxe grande inovação para os notários
e registradores, pois surge um vasto campo de
hipóteses que poderão ser regularizadas na
prática. Ganham também a população brasileira, pois será um excelente instrumento para
efetivar o direito fundamental à moradia, os
cartórios, os advogados, corretores de imóveis,
arquitetos, engenheiros e o sistema bancário,
este último, pois poderá disponibilizar o crédito imobiliário para essa hipótese. Tais disposições estão previstas nos artigos 1.225 e 1.510-A
e seguintes do Código Civil.
Dessa forma, a fim de contribuir com os notários e registradores foi formatado um modelo meramente exemplificativo, com alguns
itens que poderão ou não ser mencionados na
escritura pública de instituição de direito de
laje a título meramente sugestivo, tais como
rol de documentos, certidões e outros quesitos a serem citados a critério de cada Tabelião
de Notas e do Registrador Imobiliário.
1
OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. Disponível em https://www.conjur.com.br/2017-set-18/direito-civil-atual-direito-real-laje-luz-lei-134652017-parte.
Acesso
em 25 de nov. de 2018.

“Surge a possibilidade desses
indivíduos que construíram
sobre uma obra terem a
matrícula de seu imóvel e até
mesmo acesso independente,
tudo de maneira regularizada
perante o cartório de registro
imobiliário”
* RODRIGO REIS CYRINO
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Presidente do Colégio Notarial do Brasil Seção Espírito Santo
Membro da Academia Notarial Brasileira - ANB
Diretor do Tabelionato de Notas do Sindicato
dos Notários e Registradores do Espírito Santo
- SINOREG-ES
Gestor Administrativo da Escola Notarial e
Registral do Espírito Santo - ENORES
Mestre em Direito Estado e Cidadania
Pós Graduado em Direito Privado e Direito
Processual Civil
Professor de Direito Público na Faculdade
Faceli
Palestrante em Direito Notarial e Registral
Autor de diversos artigos
Email: cartorioreis@gmail.com

MODELO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO DE DIRETO REAL SOBRE A LAJE
ESCRITURA PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO DE DIREITO REAL SOBRE A LAJE QUE FAZ
COMO OUTORGANTE INSTITUIDORA _______ E _______, NA FORMA ABAIXO:
SAIBAM quantos a presente Escritura Pública de Instituição de Direito Real sobre a
Laje virem que, aos trinta e um dias do mês de _______ do ano de dois mil e _______
(31/_______/_______), em meu Cartório, sito na Avenida _______, nº _______, Centro,
_______, Estado _______, perante mim, Tabelião, compareceram partes entre sí, justas
e contratadas, a saber: de um lado, como OUTORGANTE INSTITUIDORA: _______, brasileira, estado civil, profissão, natural do _______, nascida _______, filha de _______,
portadora da CI nº _______ e inscrita no CPF/MF sob nº _______, a qual declara não
possuir endereço eletrônico de e-mail, residente na Rua _______. A presente identificada e reconhecida como a própria por mim, Tabelião, juridicamente capaz, de cuja identidade e capacidade jurídica dou fé. Pela OUTORGANTE INSTITUIDORA, me foi dito sob
pena de responsabilidade civil e criminal, que todos os documentos foram apresentados nos originais para a lavratura deste ato, e que esses são autênticos e verdadeiros.
Então, pela OUTORGANTE INSTITUIDORA me foi dito que o seguinte:
1) DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: É senhora e legítima proprietária do seguinte imóvel: lote
nº _______ (_______) da quadra nº _______ (_______), situado nesta Cidade, medindo 10 x 40 metros, ou sejam, 400,00m² (QUATROCENTOS METROS QUADRADOS),
confrontando-se por seus diversos lados com: Norte, lote nº _______; Sul, lote nº
_______; Leste, Rua _______; e a Oeste, com quem de direito; sobre a qual foi edificada uma casa residencial com a área de _______,00m² (_______ METROS QUADRADOS), com um pavimento, feita em fundação, estruturas e lajes em concreto armado, paredes feitas em alvenaria de tijolos, rebocadas e pintadas, com as seguintes
características: garagem com piso em caco de mármore, sala e quatro quartos com
pisos em tacos, copa e cozinha com pisos em caco de mármore e paredes azulejadas até a altura de 1,50m, banheiro com piso em cerâmica e paredes azulejadas até
a altura de 1,50m, área de serviço com piso em cerâmica; devidamente matriculado
no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Linhares/ES sob nº _______, do
Livro nº 2, de ordem. Inscrição Imobiliária nº _______. Cadastro Predial nº _______.
Conforme Certidão Informativa de Unidade Imobiliária de nº _______, expedida pela
Prefeitura Municipal de _______/ES, na data de _______, ao imóvel acima descrito foi
atribuído o valor venal de R$ _______ (_______ REAIS);
2) DISPONIBILIDADE: Que o objeto desta escritura está livre e desembaraçado de
quaisquer ônus reais, fiscais e extrajudiciais, bem como citações de ações reais ou
pessoais reipersecutórias;
3) DA INSTITUIÇÃO DO DIREITO REAL SOBRE A LAJE: Por esta escritura e na melhor
forma de direito, a OUTORGANTE institui o regime jurídico de direito real sobre a laje a
título gratuito sobre a edificação construída e regularmente averbada na matrícula do
imóvel supra descrito, na forma dos artigos 1.510-A a 1.510-E do Código Civil, e que
passa a ser regido pelas cláusulas a seguir, da presente escritura pública;
4) DA CONSTRUÇÃO-BASE E DA UNIDADE AUTÔNOMA:
4.1) A construção-base é constituída por uma casa residencial com a área de
_______,00m² (_______ METROS QUADRADOS), com um pavimento, feita em fundação, estruturas e lajes em concreto armado, paredes feitas em alvenaria de tijolos,
rebocadas e pintadas, com as seguintes características: garagem com piso em caco
de mármore, sala e quatro quartos com pisos em tacos, copa e cozinha com pisos em
caco de mármore e paredes azulejadas até a altura de 1,50m, banheiro com piso em
cerâmica e paredes azulejadas até a altura de 1,50m, área de serviço com piso em
cerâmica, devidamente averbada no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
_______/ES sob nº AV-_______, do Livro nº 2, de ordem; a qual continuará pertencendo
a OUTORGANTE _______;
4.2) O direito real sobre a laje que será transferido à OUTORGADA _______, brasileira,
profissão, natural de _______/ES, nascida aos _______, filha de _______, portadora da
CI nº _______ e inscrita no CPF/MF sob nº _______, com endereço eletrônico de e-mail
sob domínio: _______, casada no dia _______ sob regime de comunhão parcial de bens
com _______, brasileiro, profissão, natural de _______/ES, nascido aos _______, filho
de _______, portador da CI nº _______ e inscrito no CPF/MF sob nº _______, residente
na Rua _______, denominado LAJE 01 sendo constituído por construção futura;
5) DO RATEIO DAS DESPESAS: As despesas necessárias à conservação e fruição das
partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum
serão partilhadas entre a proprietária da construção-base e a titular da laje, na proporção de 50% para a construção base e 50% para a laje 01;
6) DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: Em caso de alienação de qualquer das unidades
sobrepostas, terão direito de preferência, em igualdade de condições com terceiros, os
titulares da construção-base e da laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito
para que se manifestem no prazo de trinta dias, salvo se o contrato dispuser de modo
diverso. O titular da construção-base ou da laje a quem não se der conhecimento da
alienação poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer no prazo decadencial de cento e oitenta dias, contado da
data de alienação. Se houver mais de uma laje, terá preferência, sucessivamente, o titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade
para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada;
7) DA INSTITUIÇÃO DE LAJES SUCESSIVAS: O titular da construção-base reserva para
si o direito de instituição de lajes sucessivas, não sendo necessária anuência dos titulares das demais lajes;

8) DA CONSTRUÇÃO: A construção-base está devidamente averbada no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de _______/ES sob nº AV-_______, do Livro nº 2, de ordem.
A construção da laje não se encontra edificada, e será objeto de futura apresentação a
Prefeitura de _______, para aprovação do projeto e recebendo a documentação necessária para sua regularização à margem da Matrícula do imóvel na circunscrição imobiliária;
9) DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS: Pelas partes me foi dito, que aceitam a presente escritura como nela se contém e declaram por estarem as mesmas de inteiro acordo com o ajustado e contratado entre si, me apresentando os seguintes documentos:
9.1) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, expedida
por meio eletrônico - Estado do Espírito Santo - Secretaria de Estado da Fazenda - nº
_______. Certifico que em nome de _______ - CPF/MF SOB Nº _______, não existe
nesta repartição qualquer débito à Fazenda Pública Estadual, em fase de cobrança
executiva ou para ser executada. Certidão emitida em _______, válida até _______.
Autenticação Eletrônica: _______;
9.2) CERTIDÃO POSITIVA MUNICIPAL COM EFEITO DE NEGATIVA, expedida por meio
eletrônico - Prefeitura Municipal de _______ - Secretaria Municipal de Finanças - Área
de Fiscalização Tributária - Certidão sob nº _______, devidamente inscrito nesta municipalidade sob nº _______ e referência _______. Chave de validação da certidão:
_______, datada de _______, com validade para _______ dias; as certidões descritas
nos itens 9.1 a 9.2, fazem parte do presente instrumento de acordo com o art. 1º,
incisos III e IV e art. 2º, do Decreto nº 93.240 de 09/09/86; e, art. 664, do Código de
Normas da Egrégia Corregedoria de Justiça do Estado do Espírito Santo;
9.3) De acordo com Ofício Circular nº 30/2012 da Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça do Estado do Espírito Santo, e Ofício Circular nº 029/CNJ/COR/2012 de lavra da Ministra Eliana Calmon - Corregedora Nacional de Justiça, a OUTORGANTES e
OUTORGADOS, foram cientificadas quanto a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Art. 642 - A, da Consolidação das Leis do Trabalho;
9.3.1) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - Nome: _______ - CPF:
_______ - Certidão nº: _______ - Expedição: _______, às _______ - Validade: _______
- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.
9.4) CERTIDÃO DE INTERDIÇÃO E TUTELA em nome de _______ - CPF/MF SOB Nº
_______, expedida pelo Cartório de Registro Civil da Comarca de _______/ES, datadas
de _______.
9.5) CERTIDÕES DE CITAÇÃO DE AÇÕES REAIS E PESSOAIS REIPERSECUTÓRIAS E
DE ÔNUS REAIS, expedidas pelo 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de da Comarca
de _______/ES, em data de _______. Pela OUTORGANTE INSTITUIDORA, ainda me foi
dito, que sob pena de responsabilidade civil e penal, que não existem ações reais e
pessoais reipersecutórias relativas ao imóvel, objeto deste instrumento e de outros
ônus reais incidentes sobre o mesmo; declarando, ainda, sob as penas da Lei e para
os fins e efeitos da Lei Federal nº 8.212 de 24/07/91 e da OS. nº 211/99, do Diretor
de Arrecadação e Fiscalização do INSS, que como pessoas físicas não estão equiparados empresa. Conforme determina o art. 14, do Provimento nº 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça Corregedoria Nacional de Justiça, datado de 25 de Julho
de 2014, assinado pelo Exmº. Sr. Dr. Conselheiro Guilherme Calmon, Corregedor
Nacional de Justiça em exercício, foram realizadas buscas, na presente data, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, não sendo encontrado
qualquer anotação de Indisponibilidade de Bens em nome das OUTORGANTES e
reciprocamente OUTORGADAS que impeçam a lavratura deste ato, de acordo com
Relatório de Consulta de Indisponibilidade emitidos às _______; e, _______, do dia
_______. Código HASH _______; e _______. As partes foram cientificadas que na data
da lavratura da presente escritura pública, não constam quaisquer tipos de impedimentos, indisponibilidades ou averbação de certidão de dívida ativa (CDA) na matrícula
do imóvel objeto do ato, que impeçam a alienação efetiva do imóvel no cartório de
registro geral de imóveis, conforme comprova certidão de ônus reais, expedida pelo
referido cartório da circunscrição imobiliária; sendo, ainda, orientadas as partes, por
essas notas, quanto à necessidade de seu registro junto ao registro imobiliário, para
efetivamente alienar a propriedade o imóvel. A DOI referente ao presente instrumento
será emitida regularmente e enviada à SRF, no prazo estabelecido pela IN RFB nº 1.112
de 28/12/2010. Lavrada a presente escritura pública e lida em voz alta às partes,
acharam em tudo conforme, aceitaram e assinaram, comigo Tabelião, dispensando a
presença de testemunhas, consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu,
_________________________ Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e assino em público
e raso. DOU FÉ. Selo Digital do Ato nº _________, Emolumentos: Tab. 07, Item IV
(R$____), Fundos (R$____), Total (R$____).
Em Testº _________ da verdade.
________________________________________
FULANO DE TAL – Tabelião
______________________________________
FULANO DE TAL
______________________________________
FULANO DE TAL
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Cartórios do Espírito Santo
conquistam Selo Diamante em
premiação nacional de Qualidade
Notários e registrados do Estado também marcaram
presença no XX Congresso Brasileiro de Direito Notarial
e de Registro realizado pela Anoreg/BR em São Paulo

O

s dois cartórios do Espírito Santo que
se inscreveram no 14º Prêmio de Qualidade Total (PQTA), realizado pela
Associação dos Notários e Registradores do
Brasil (Anoreg/BR), foram premiados com o
Selo Diamante, premiação máxima conferida
a um cartório por excelência de gestão e qualidade no atendimento.
A cerimônia aconteceu na noite de 14 de
novembro no hotel Unique, localizado nos
Jardins, bairro nobre da capital paulista e encerrou as atividades do XX Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro na
cidade de São Paulo.
Conhecido como cartório “Camburi”, o 2º
Ofício de Notas do Juízo de Vitória, representado pelo titular Márcio Henrique Martins de
Almeida, participa desde 2012 da premiação,
quando responsável pela delegação ainda
era o ex-tabelião Fabrício Brandão Coelho
Vieira. De lá pra cá, havia vencido apenas na
categoria ouro, mas esse ano conquistou o
prêmio máximo do PQTA.
“O prêmio máximo de qualidade total
Anoreg/BR homologa a excelência do trabalho de uma equipe que ao longo dos anos
realiza trabalhos em prol da sociedade (usuários do serviço), e em respeito ao Estado do
Espírito Santo, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e ao Conselho
Nacional de Justiça”, declarou o tabelião.

“O PQTA é muito importante
para a atividade notarial
e de registro porque é um
Prêmio que estimula nossos
colegas ao aperfeiçoamento
e melhor gerenciamento das
serventias”
Claudio Marçal Freire,
presidente da Anoreg/BR
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Autoridades de diversos setores da sociedade estiveram presentes na cerimônia de entrega do
Prêmio de Qualidade Total da Anoreg/BR

Outro cartório premiado, foi o 1º Ofício da 2ª Zona de Serra, da titular Etelvina
Abreu do Valle Ribeiro. Desde 2005 participando do PQTA, o cartório já foi reconhecido com o Selo Prata em 2005 e 2007,
e ganhou o Selo Diamante nas edições
de 2014 e 2016. Neste ano, foi mais uma
vez agraciado com o prêmio Diamante.
“Ser premiado na categoria diamante é
muito especial. É a quinta vez que participamos e a terceira que ganhamos diamante.
Isso mostra o esforço que a equipe teve para
chegar nesse lugar. E também mostrar para
o Tribunal de Justiça o quanto fazemos um
serviço de excelência no Estado do Espírito Santo, no município de Serra. Na nossa
visão, gostaríamos de ser reconhecidos nacionalmente e acho que o prêmio só vem
corroborar isso”, afirmou Bruno do Valle
Couto Teixeira, oficial substituto do cartório.
Nesta edição, o PQTA bateu recorde no

“Nós tivemos 25 unidades
federativas participando
do Prêmio, e temos como
meta para o próximo ano
atingir 100% das unidades
federativas, para que todo o
Brasil esteja no PQTA”
Maria Aparecida Bianchin Pacheco,
diretora de qualidade da Anoreg/BR
e coordenadora do PQTA

número de inscritos e premiados: foram
201 cartórios inscritos e 181 premiados. “O
PQTA é muito importante para a atividade
notarial e de registro porque é um Prêmio
que estimula nossos colegas ao aperfeiçoa-

Oficial substituto do 1º ofício da 2ª zona de
Serra, Bruno do Valle comemorou a conquista
do prêmio Diamante: “serviço de excelência
no Estado”

“Ser premiado na categoria
Diamante é muito especial. É
a quinta vez que participamos
e a terceira que ganhamos
Diamante. Isso só mostra o
esforço que a equipe teve
para chegar nesse lugar.”
Bruno do Valle Couto Teixeira, oficial
substituto do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra-ES

mento e melhor gerenciamento das serventias, o que reflete em benefício do usuário
e da população. E o recorde no número de
inscritos e premiados é uma felicidade para
todos nós”, afirmou o presidente da Anoreg/
BR, Claudio Marçal Freire.
Ao todo, 77 cartórios foram premiados na
categoria Diamante, 45 na categoria Ouro, 40
na categoria Prata, 14 na Bronze e quatro foram condecorados com a menção honrosa. O
Estado de São Paulo, que liderou a premiação
total, foi seguido por Goiás, com 27 representantes, Mato Grosso, com 26 serventias
ganhadoras, e Santa Catarina, com 16.
“É uma satisfação enorme conduzir esse
prêmio e constatar que em todas as regiões
do País temos cartórios sendo premiados.
Nós tivemos 25 unidades federativas participando do Prêmio, e temos como meta para
o próximo ano atingir 100% das unidades
federativas, para que todo o Brasil esteja no
PQTA”, opinou a diretora de qualidade da
Anoreg/BR e coordenadora do PQTA, Maria
Aparecida Bianchin Pacheco.
“O Prêmio de Qualidade Total da Anoreg/
BR é muito importante porque conseguimos
mostrar que os cartórios prestam um serviço
de excelência. Não só a premiação, mas a preparação e o treinamento são muito importantes para que possamos alavancar os serviços das serventias, que já são muito bons,
mas que podem sempre melhorar”, comentou
também a presidente da Associação de Notários e Registradores de São Paulo (Anoreg/
SP), Giselle de Oliveira Barros.

Notários e registradores do Espírito Santo estiveram presentes no XX Congresso Brasileiro de
Direito Notarial e de Registro

Titular do 2º ofício de notas do Juízo de Vitória,
Márcio Almeida disse que o Selo Diamante
reconhece o trabalho do cartório: “respeito ao
Estado do Espírito Santo”

“O prêmio máximo de
qualidade total Anoreg/BR
homologa a excelência do
trabalho de uma equipe que
ao longo dos anos atua em
prol da sociedade”
Márcio Henrique Martins de Almeida,
titular do 2º Ofício de Notas do Juízo de Vitória

Espírito Santo
A cerimônia do PQTA foi precedida pelo XX
Congresso Brasileiro de Direito Notarial e
de Registro, realizado entre os dias 12 e 14 de
novembro no hotel Tivoli Mofarrej, na cidade
de São Paulo.
Notários e registrados do Espírito Santo estiveram presentes no evento, promovido pela
Associação dos Notários e Registradores do
Brasil (Anoreg/BR), em parceria com a Associação dos Notários e Registradores do Estado
de São Paulo (Anoreg/SP).
Diretor de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito
Santo (Sinoreg-ES) e registrador civil das pessoas naturais, tabelionato de notas e RTDPJ de
Nova Venécia-ES, Franklin Monteiro Estrella
esteve presente nos três dias de evento. Para
ele, o Congresso foi importantíssimo para
mostrar um novo horizonte ao qual os delegatários estão sem entender e desatualizados
com algumas questões.
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“O momento atual é de transformação de
uma rede em elemento efetivo. Os Cartórios
estão se organizando com as associações, o
Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional
de Justiça. Não estamos mais sozinhos. Esse
elemento é visível no Congresso. O evento demonstra que temos valores maiores que estão
sendo demonstrados para a sociedade. Não foi
focado apenas o lado jurídico, mas também o
elemento da tecnologia e do marketing como
fatores importantes para a nossa sobrevivência. Acredito que temos muito a ganhar a partir desse momento de integração e comunicação”, afirmou Franklin Estrella.
Ainda de acordo com o diretor, o Estado do
Espírito Santo está à frente das discussões que
envolvem notários e registradores, embora reconheça que poderia haver um alinhamento
maior entre a Anoreg/BR e o Sinoreg/ES.
“Existe um bom alinhamento, mas talvez
Diretor de RTDPJ do Sinoreg-ES, Franklin Estrella elogiou o Congresso e enalteceu o Estado do
Espírito Santo: “à frente das inovações no âmbito da atividade extrajudicial”

devêssemos ter mais liderança por parte do
Espírito Santo. No entanto, nosso Estado tem
se mostrado à frente das inovações no âmbito
do extrajudicial. Quando a Arpen/BR realizou
a constituição da CRC com o apoio da Anoreg/
BR o primeiro Estado a adotar o sistema da
CRC foi o Espírito Santo junto a São Paulo. Imagino que essa aliança continua e é muito favorável para a categoria”, esclareceu o registrador.

Ministro do STF, Alexandre de Moraes
discursou na solenidade de abertura do
Congresso da Anoreg/BR: “há 30 anos
garantindo o Estado de Direito”

“O segmento extrajudicial
tem uma proximidade com
o Judiciário, uma grande
capilaridade, expertise
jurídica, fé pública, além de
poder atuar com uma maior
elasticidade”
Alexandre de Moraes,
ministro do Supremo Tribunal Federal
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Congresso Nacional
Na noite de 12 de novembro, o Congresso
contou com uma abertura solene que reuniu
cerca de 800 pessoas. Coube ao ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre
de Moraes, destacar no início de sua apresentação a comemoração dos 30 anos da Constituição Federal, ocorrida no dia 5 deste mês.
Para o magistrado, o País está vivendo o maior
período de estabilidade democrática. “Estamos há 30 anos evoluindo democraticamente
e garantindo o Estado de Direito”.
Moraes realçou que a maior conquista da
Constituição de 1988 foi o fortalecimento
não só do Judiciário, mas do ramo Justiça.
Destacou o artigo 236 que possibilitou um
tratamento mais eficiente e eficaz na utilização das serventias extrajudiciais. “O segmento extrajudicial tem uma proximidade com o
Judiciário, uma grande capilaridade, expertise
jurídica, fé pública, além de poder atuar com
uma maior elasticidade já que possui a rapidez
e a eficiência da iniciativa privada. Essa capacidade possibilita ao Judiciário se concentrar
nos grandes litígios”, explicou.

“O evento demonstra que
temos valores maiores que
estão sendo demonstrados
para a sociedade. Não foi
focado apenas o lado jurídico,
mas também o elemento da
tecnologia e do marketing
como fatores importantes
para a nossa sobrevivência”
Franklin Monteiro Estrella,
diretor de RTDPJ do Sinoreg-ES

O ministro ainda destacou a necessidade
de desjudicialização das demandas judiciais,
não só na esfera cível, mas também na penal,
permitindo-se o imediato cumprimento de
penas em prol da sociedade. “É preciso que a
sociedade como um todo sinta a eficácia nas
decisões, para que haja a paz social e isso só se
faz com uma Justiça mais célere e com menor
sobrecarga de ações, por isso é vital encontrarmos meios alternativos para a resolução
de conflitos”, destacou.
Também discursaram na solenidade de
abertura a presidente da Anoreg/SP, Giselle
Barros, o presidente da Anoreg/BR, Cláudio
Marçal Freire, além do corregedor-geral do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJ/SP), desembargador Geraldo Francisco
Pinheiro Franco.

mas sem esquecer o papel do homem como
condutor desses serviços. “Notários e registradores prestam serviços com segurança
jurídica e amor pelo cidadão. Os cartórios
precisam entrar para essa era da virtualização, do conhecimento, mas sem esquecer a
importância dos delegatários como condutores deste processo”, concluiu Humberto
Martins.
Além das palestras que marcaram os três
dias de Congresso, também foi realizado
uma Feira Tecnológica e a 1ª edição da Confraria do Livro da Anoreg/BR, com pelo menos sete autores lançando ou colocando em
exposição obras recém lançadas que trataram sobre assuntos relacionados a diferentes
naturezas da atividade extrajudicial, como o
registro de imóveis, tabelionato de notas, registro civil e outras especialidades.
Diretor de RTDPJ do Sinoreg-ES, Franklin Estrella elogiou o Congresso e enalteceu o Estado do
Espírito Santo: “a frente das inovações no âmbito da atividade extrajudicial”

Palestras
Durante todo o Congresso, 11 palestras foram realizadas no evento, além de um debate acadêmico que precedeu a solenidade
de abertura. Dentre os assuntos abordados
nas palestras, foram discutidos o protesto
das duplicatas eletrônicas, a ótica do Poder
Judiciário sobre a atividade extrajudicial,
projetos da presidência do CNJ, plataformas tecnológicas, marketing e até temas que
abordaram o cenário político brasileiro, ética
e felicidade.
Esteve sob a responsabilidade do corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto
Martins, realizar a palestra magna do Congresso. Com base no tema central do evento
“Inteligência Artificial: A Era da Tecnologia
nos Cartórios Brasileiros”, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) destacou a
importância da tecnologia dentro do Poder
Judiciário. “O tema deste Congresso é bastante palpitante e atual. Estamos aqui para
traçar caminhos para o serviço extrajudicial
brasileiro, para juntos discutir e aprender o
verdadeiro caminho dos cartórios”, disse.
“Há um consenso, no mundo atual, sobre a
importância do desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação para
manter e gerar bem-estar social. Alguns autores consideram que estamos passando pela
quarta revolução industrial. As aplicações de
inteligência artificial terão evidentes consequências no mundo produtivo. Dentro da
prática jurídica, podemos identificar cinco
áreas que se apresentam como promissoras

“O Prêmio de Qualidade
Total da Anoreg/BR é
muito importante porque
conseguimos mostrar que os
cartórios prestam um serviço
de excelência. Não só a
premiação, mas a preparação
e o treinamento dos cartórios
são muito importantes.”
Giselle de Oliveira Barros,
presidente da Anoreg/SP

para as aplicações de inteligência artificial:
a descoberta preditiva, a pesquisa jurídica,
a geração de documentos, a geração de resumos de casos e descrições e a predição de
resultados de ações.”, afirmou Martins.
Apesar de entusiasta da inteligência artificial, o ministro destacou a importância
do papel humano nesse processo. Segundo
Humberto Martins, não existe inteligência
das máquinas sem a inteligência do homem.
“O homem é a razão de todas as coisas. Animadas e inanimadas. A inteligência vem do
homem. É ele que cria e desenvolve a máquina. Não existe inteligência das máquinas sem
a inteligência do homem”, disse.
Para concluir sua fala, o ministro Humberto Martins destacou que os cartórios
precisam entrar na era da virtualização,

Corregedor nacional de Justiça, Humberto
Martins enalteceu a forma como notários e
registradores trabalham perante o usuário do
serviço: “amor pelo cidadão”

“Estamos aqui para
traçar caminhos para
o serviço extrajudicial
brasileiro, para juntos
discutir e aprender o
verdadeiro caminho dos
cartórios”
Humberto Martins, corregedor nacional
de Justiça e ministro do STJ
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