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EDITorIAL

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“O Sinoreg-ES vem 
trabalhando em conjunto 

com diversos órgãos públicos 
visando a regularização de 
diversos assentamentos e 

imóveis pelo interior do Estado 
e nos centros urbanos”

S abemos que a regularização fundiária é um instrumento de inclusão social, 
eis que envolve um conjunto de medidas para fins de promoção da cidadania, 
abrangendo o acesso à moradia.

O Sinoreg-ES, por sua vez, vem trabalhando nessa frente prestando apoio não somen-
te às serventias extrajudiciais, mas também atuando em conjunto com diversos órgãos 
públicos visando a regularização de diversos assentamentos e imóveis pelo interior do 
Estado e nos centros urbanos.

Nosso diretor de Registro de Imóveis, Jocsã Araújo, vem liderando uma ação com 
apoio do Sinoreg-ES, levando a ideia da regularização fundiária pelos municípios inte-
rioranos capixabas e, recentemente, celebrou uma parceria com a Prefeitura de Vitória, 
em que montamos um plano para emissão de escrituras de imóveis em situação de ir-
regularidade na capital.

Vejo tais projetos com bons olhos, em razão de que tais serviços fazem parte do rol de 
atividades das serventias extrajudiciais, que são peças fundamentais para toda a socie-
dade. Acredito que podemos avançar ainda mais em tais ações, que certamente trarão 
visibilidade e credibilidade ao Sindicato e aos cartórios do Espírito Santo.

Márcio Valory Silveira
 Presidente do Sinoreg-ES

Regularização Fundiária
e o papel do Sinoreg-ES
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RESOLVE: 
1° - Publicar a tabela de valores da contribuição ao 
custeio dos atos gratuitos praticados pelos registra-
dores civis das pessoas naturais do Estado do Espí-
rito Santo a vigorar no exercício de 2019.
2° - Este Ato entra em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo efeitos financeiros a partir do dia 1° 
de janeiro de 2019.
3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
REGISTRA-SE. 
PUBLIQUE-SE. 
CUMPRA-SE. 

Vitória/ES, 17 de dezembro de 2018.
 

DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

Tribunal de Justiça do Estado 
do Espírito Santo divulga tabela de 
emolumentos para o ano de 2019
Tabela completa pode ser consultada no site do 
Sinoreg-ES pelo endereço www.sinoreg-es.org.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

ATO Nº 21/2018 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR 
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, CORREGEDOR-GE-
RAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

CONSIDERANDO que a Lei Estadual n° 6.670, de 
16 de maio de 2001, criou o Fundo de Apoio ao Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Espí-
rito Santo – FARPEN, com a finalidade de atender as 
determinações do art. 8° da Lei Federal n° 10.169, 
de 20 de dezembro de 2.000; 
CONSIDERANDO que o art. 5° da Lei n° 6.670, de 
16 maio de 2001, instituiu a contribuição de custeio 

dos atos gratuitos praticados pelos registradores ci-
vis das pessoas naturais; 
CONSIDERANDO que o art. 6°, § 2°, da Lei n° 
6.670/2001 determina que a taxa de compensação 
será reajustada pela variação do VRTE; 
CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 8.620/2007 
modificou o inciso II do artigo 5º da Lei nº 
6.670/2001, inserindo a alínea “d”, que estabele-
ce para intimação e notificação, recebidas por meio 
eletrônico ou magnético, a metade do valor cobrado 
pelo Registro Sem Valor Declarado; 
CONSIDERANDO que o Decreto n° 4331-R, publi-
cado no Diário Oficial de 22 de novembro de 2018, 
fixou o Valor de Referência do Tesouro Estadual - 
VRTE, a vigorar no exercício de 2019, em R$ 3,4217 
(três reais, quatro mil duzentos e dezessete décimos 
de milésimo de real).
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês 
de dezembro 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 documen-
tos remetidos por Notários e Registradores deste Es-
tado, correspondentes ao mês de NOVEMBRO/2018, 
aprovando o ressarcimento dos Atos Gratuitos Pratica-
dos pelos registradores civis como segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do 
artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, não houve de-
posito em aplicação CDB na agência 076 do Banes-
tes, por insuficiência de saldo.

Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordiná-
ria, realizada no dia 17 de agosto de 2018, convo-
cada exclusivamente para fins de decisão relativa 
às novas regras do repasse, tendo em vista a arre-
cadação deficitária do FARPEN, informamos que a 
redução percentual do repasse no Mês de DEZEM-
BRO/2018 foi de:

Redução global do repasse: 16,50% (dezesseis e meio 
por cento), aplicando-se este percentual para todas as 
rubricas que atualmente são pagas pelo FARPEN.

Vitória, 02 de janeiro de 2019.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  632.331,80
Saldo em caixa mês anterior  7.384,11
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES  0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   639.715,91

B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  582.544,34 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  31.327,83 
3 – Devolução FARPEN 332,30 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 517,01 
5 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.646,64 
5.1 - 2% referente depósito entre 20/11 a 30/11 168,51 
6 – Repasse à AMAGES 12.646,64 
6.1 – 2% referente depósito entre 20/11 a 30/11 158,96 
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 012/2018 3.229,04 

SALDO LÍQUIDO   (643.571,27)   (3.855,36)
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. (CDB)  (63.233,18)
C.a – 10% referente depósito entre 20/11 a 30/11   (842,53)
SALDO  (3.855,36)
Recebimentos entre 19/11 a 31/12  4.191,16
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  335,80
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riada em 2015 em parceria com o Sin-
dicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), 

a Escola de Direito Notarial e Registral do 
Espírito Santo (ENORES) tem como objetivo 
ministrar cursos aos notários, registradores 
e escreventes dos cartórios, com o principal 
foco na qualificação profissional para melhor 
prestação dos serviços aos cidadãos.

Atual gestora da ENORES, Nelisa Galante 
de Melo Santos acredita que o curso irá trazer 
novidades extremamente importantes para 
o segmento extrajudicial em 2019. Membro 
efetivo do Conselho de Ética do Sinoreg-ES 
e registradora civil de Guararema, distrito de 
Nova Venécia (ES), ela afirma que a parceria 
com o Sindicato ajuda a desenvolver cada vez 
mais os cursos oferecidos pela escola. 

“O resultado global da pesquisa de satisfação 
dos cursos é muito positiva, o que mostra um 
excelente desempenho do trabalho realizado. 
A ENORES e o Sinoreg-ES formam uma boa 
parceria voltada também para a classe notarial 
e registral, o que é um ganho”, afirma a gestora. 

Ainda de acordo com Nelisa, as principais 
novidades dos cursos ministrados este ano é 
que estes estão voltados para diversas áreas, 
como aspectos tributários, além da usucapião 
extrajudicial. Dentre os palestrantes estão o 
advogado especialista em Direito Tributário 
Antonio Herance Filho e o presidente do Co-

légio Registral do Rio Grande do Sul, João Pe-
dro Lamana Paiva. Além dos temas já citados, 
entre os dias 29 e 31 de março será realizado o 
curso “Formação de Mediadores”, que será dis-
ponibilizado de forma gratuita aos associados. 

Antes, no dia 23 de março, a ENORES irá 
oferecer a primeira palestra do ano intitulada 
“Aspectos práticos e polêmicos da tributação 
da atividade extrajudicial”, ministrada por 
Antonio Herance Filho. Para se inscrever em 
quaisquer palestras, cursos e workshops basta 
enviar o comprovante de pagamento da ins-
crição para o e-mail enores@sinoreg-es.org.br. 
Os valores devem ser depositados na seguinte 
conta bancária: 

BanEStES
Agência: 076
C/C: 6256788
Sindicato dos Notários e Registradores 
do Estado do Espírito Santo
CNPJ: 02.510.599/0001-39

De acordo com a gestora 
da ENORES, Nelisa Galante, 
a parceria com o Sinoreg-
ES é vital para a atividade: 
“boa parceria para a classe 
notarial e registral”

Escola de Direito Notarial e 
Registral do Espírito Santo divulga 
cronograma dos cursos de 2019
Curso para formação de mediadores será gratuito para associados ao Sinoreg-ES

“O resultado global da 
pesquisa de satisfação dos 
cursos é muito positivo, o 
que mostra um excelente 
desempenho do trabalho 

realizado”

Nelisa Galante de Melo Santos, 
gestora da ENORES

C
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Confira abaixo o cronograma completo dos cursos e palestras de 2019

PALESTRA
Aspectos práticos e polêmicos da 
tributação da atividade extrajudicial
Com ênfase no Imposto de Renda

Dia: 23 de março
Horário: 9h às 17h
Vagas: 80 (oitenta)
Valor: R$100,00 (cem reais)
associados e estudantes de Direito
R$150,00 (cento e cinquenta reais)
não associados
Palestrante: Antonio Herance Filho, advogado 
especialista em Direito Tributário pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (USP)

CURSO
Documentoscopia e Grafotecnia

Dias: 21 de setembro (sábado) e 22 de 
setembro (domingo)
Horário: 8h às 18h
Vagas: 70 (setenta)
Valor: R$150,00 (cento e cinquenta reais)
associados e estudantes de Direito
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
não associados
Palestrante: Luiz Gabriel Costa Passos, 
instrutor como perito criminal na área do 
treinamento 

CURSO
Central de Registro de Títulos e Documentos 
Civis das Pessoas Jurídicas – RTDPJ

Dia: 1º de junho
Horário: 9h às 17h
Vagas: 80 (oitenta)
Valor: R$120,00 (cento e vinte reais)
associados e estudantes de Direito
R$160,00 (cento e sessenta reais)
não associados
Palestrantes: Naje Cavalcante, diretor da 
Central RTDPJBRASIL
Luis Galba, diretor da Central RTDPJBRASIL

WORkSHOP
Certificação Digital

Dia: 25 de maio
Horário: 9h às 12h
Vagas: 80 (oitenta)
Valor: R$80,00 (oitenta reais)
associados e estudantes de Direito
R$120,00 (cento e vinte reais)
não associados
Palestrantes: Thaís Covolato, jornalista, 
bacharel em Comunicação Social com 
especialização em Marketing e Comunicação 
Integrada
Sara Coraini, advogada; atua na Gestão da AC 
BR – Autoridade Certificadora Brasileira de 
Registros

CURSO
Aspectos Práticos do Inventario 
e Partilha Extrajudicial

Dia: 18 de maio
Horário: 9h às 17h
Vagas: 80 (oitenta)
Valor: R$100,00 (cem reais)
associados e estudantes de Direito
R$150,00 (cento e cinquenta reais)
não associados
Palestrantes: Rodrigo Reis Cyrino, tabelião 
de notas e presidente do Colégio Notarial do 
Brasil - Seção Espírito Santo
Igor Emanuel da Silva Gomes, advogado e 
assessor jurídico do 2º Ofício de Notas do 
Juízo de Vitória (ES) 

CURSO
Formação de Mediadores

Dias: 29, 30 e 31 de março e 5, 6 e 7 de abril 
(aulas teóricas)
Horário: Sextas-feiras: 18h às 22h / Sábados: 
08h às 12h – 13h às17h / Domingos: 8h 
às12h
Vagas: 24 (vinte e quatro)
Valor: gratuito
Local:
Teórica: Sede do Sinoreg-ES
Prática: EMES ou local por ela indicado
Palestrantes: Paula Morgado Horta 
Monjardim Cavalcanti
Jussara dos Santos Martins de Souza
Lavínia Vieira de Andrade Waichert Lyrio

PAINEL
O Novo Registro Civil das Pessoas Naturais 

Dia: 3 de agosto
Horário: 9h às 17h
Vagas: 80 (oitenta)
Valor: R$100,00 (cem reais)
associados e estudantes de Direito
R$150,00 (cento e cinquenta)
não associados
Palestrante: Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-
Brasil)

PALESTRA
A Central de Registro de Imóveis

Dia: 29 de junho
Horário: 9h às 17h
Vagas: 80 (oitenta)
Valor: R$120,00 (cento e vinte reais)
associados e estudantes de Direito
R$180,00 (cento e sessenta reais)
não associados
Palestrantes: Bruno do Valle Couto Teixeira, 
tabelião substituto do Cartório de Protestos da 
Serra (ES)
Samira Nogueira Da Silva (a confirmar), 
analista de sistemas da Associação de 
Registradores de Imóveis de São Paulo (Arisp)

PALESTRA
A Ata Notarial para Instrumentalização 
de Usucapião Extrajudicial/Judicial 

Dia: 22 de junho
Horário: 9h às 17h
Vagas: 80 (oitenta)
Valor: R$120,00 (cento e vinte reais)
associados e estudantes de Direito
R$180,00 (cento e sessenta reais)
não associados
Palestrantes: João Pedro Lamana Paiva, 
registrador de imóveis da 1º Zona da Cidade 
de Porto Alegre
Marisa de Deus Amado, tabeliã de notas e 
oficial do Registro Civil da Cidade de Serra (ES)

CURSO
Sucessões

Dia: 9 de novembro
Horário: 9h às 17h
Vagas: 80 (oitenta)
Valor: R$130,00 (cento e trinta reais)
associados e estudantes de Direito
R$200,00 (duzentos reais)
não associados
Palestrante: Vírginia Arraes, 32ª tabeliã 
de notas do Rio de Janeiro, professora 
universitária e de pós-graduação

CURSO
A prática do Cartório de Registro 
de Imóveis no aspecto registral, 
centrais e rotinas diárias

Dia: 19 de outubro
Horário: 9h às 17h
Vagas: 80 (oitenta)
Valor: a definir
Palestrante: Dr. Sérgio Rodrigo Freitas Julião, 
especialista em Direito Registral Imobiliário

PALESTRA
Cuidando da Imagem do Cartório

Dia: 28 de setembro
Horário: 9h às 12h
Vagas: 80 (oitenta)
Valor: gratuito para associados
Palestrante: Wellington Nunes Jevaux

PALESTRA
O Processo de Georreferenciamento 
e Certificação de Imóveis Rurais

Dia: 05 de outubro
Horário: 9h às 13h
Vagas: 80 (oitenta)
Valor: a definir
Palestrante: Oscar Oséias de Oliveira, 
engenheiro agrimensor formado pela 
Universidade Federal de Viçosa (MG) 



8 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Sinoreg-ES auxilia Poder Público a promover 
a regularização fundiária no Espírito Santo
Além de atuar constantemente em Vitória, Sindicato fechou parceria com o 
município de Fundão. Estado tem cerca de 50% dos imóveis em situação irregular.

Moradores de Vitória (ES) recebem escrituras de propriedade de terrenos durante evento organizado pela Prefeitura, que teve a participação do Sinoreg-ES

“Para o êxito do projeto de 
regularização fundiária, 

sem dúvida alguma, uma 
parceria com o Sinoreg-ES é 

fundamental”

Sérgio Sá, vice-prefeito e secretário 
de Obras e Habitação de Vitória (ES)

o final de dezembro do ano passado, a 
prefeitura de Vitória, por meio da Secre-
taria de Obras e Habitação (Semohab),

entregou a tão sonhada escritura lavrada e 
registrada de terrenos a 75 famílias da capital 
capixaba. 

As famílias que receberam o presente de 
Natal antecipado estão distribuídas pelos 
bairros Nova Palestina, São Pedro, Maria Or-
tiz, Santa Martha, Itararé, Ilha de Monte Belo, 
Ilha de Santa Maria e Andorinhas.

A cerimônia de entrega aconteceu na Casa 
do Cidadão, em Itararé, e contou com a pre-
sença do prefeito de Vitória, Luciano Rezen-
de, do vice-prefeito e secretário de Obras e 
Habitação, Sérgio Sá, do assessor jurídico do 
Sindicato dos Notários e Registradores do 

N Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) Caio 
Ivanov, além de líderes comunitários e mo-
radores.

“Estou aqui mais uma vez para entregar o 
documento que dá ao proprietário do imóvel 
a posse do terreno. É muito bom ver todas as 
famílias aqui para receber este presente de 
Natal, que é o sonho de todos. Guardem bem 
esse documento. Ele representa a certidão de 
nascimento do seu imóvel. Ele é uma joia pre-
ciosa”, disse o prefeito na ocasião.

Sérgio Sá explicou que, de posse da escritura, 
a família beneficiada dá um grande passo vi-
sando a garantia do terreno onde foi construí-
da a sua residência, facilitando a obtenção de 
crédito para abertura de pequenos negócios ou 
para reformar a casa.
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Luciano Rezende (dir), prefeito de Vitória, Caio Ivanov (centro), assessor do Sinoreg-ES, e Sérgio 
Sá, vice-prefeito, durante cerimônia de entrega das escrituras

“Guardem bem esse documento. Ele representa a certidão 
de nascimento do seu imóvel. Ele é uma joia preciosa.”

Luciano Rezende, prefeito de Vitória (ES)

“Depois do combate à 
corrupção, investimento na 
educação, a regularização 
fundiária é o tema mais 

importante”

Patrícia Ferraz, 
registradora de imóveis na Grande São Paulo

“Quando há esse apoio mútuo garante-se 
uma celeridade e uma transparência dos proce-
dimentos muito maior. Para o êxito do projeto 
de regularização fundiária, sem dúvida alguma, 
uma parceria com o Sinoreg-ES é fundamen-
tal”, afirma o vice-prefeito.

Segundo Ivanov, o Sindicato convocou os 
delegatários da capital para uma reunião no 
segundo semestre do ano passado, em que 

“Conseguimos atingir boa 
parte da meta traçada, 
o que eleva em muito a 

importância de projetos como 
esse, dada a necessidade de 
proceder com a regularização 

dos imóveis”

Caio Ivanov, 
assessor jurídico do Sinoreg-ES

ficou decidido que as serventias, principal-
mente os tabelionatos de notas, iriam apoiar 
a iniciativa com a lavratura das escrituras que 
fossem requeridas pela prefeitura, dentro de 
um critério razoável e tempo hábil que foi ela-
borado com a concordância de todos presentes. 

“Essa parceria rendeu bons frutos, uma vez 
que conseguimos atingir boa parte da meta 
traçada, o que eleva em muito a importância 
de projetos como esse, dada a necessidade de 
proceder com a regularização dos imóveis, fo-
mentando ainda mais os serviços notariais e de 
registro, fundamentais para a organização da 
sociedade, bem como promover acesso a estes 
serviços para os cidadãos de baixa renda”, co-
menta o assessor. 

Presidente da Associação de Moradores do 
bairro Gurigica/Jaburu, em Vitória, Sebastião 
Luiz do Carmo Castro diz que os moradores so-
nham em receber este documento diariamente. 
“Muitos dizem que esta escritura será a certidão 

de nascimento de seu lote. Esta parceria com 
o Sinoreg-ES é muito boa para o andamento 
das entregas das escrituras”, relata o morador.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Obras 
e Habitação de Vitória, Sérgio Sá, após 12 anos 
trabalhando de forma mais efetiva na regulari-
zação fundiária de interesse social o município 
está se aproximando de três mil títulos lavrados 
e entregues a famílias de baixa renda. Em 2019, 
estima-se que sejam lavradas em torno de du-
zentas escrituras somente na capital capixaba.

Ainda em Vitória, recentemente, uma co-
missão formada pelos cartórios de registro de 
imóveis foi designada para acompanhar o tra-
balho de levantamento dos dados referentes a 
uma Ordem de Serviço assinada pelo Governo 
do Estado para regularização de 8 mil imóveis 
na região da Grande Maruípe. 

Problema nacional 
Parte dos esforços do Sinoreg-ES em ajudar 
o Poder Público do Estado e dos municípios 
capixabas se deve à atuação do diretor de re-
gistro de imóveis da entidade, o registrador de 
imóveis de Boa Esperança (ES) Jocsã Araújo 
Moura. 

De acordo com o registrador, a Lei 
13.465/2017, que dispõe sobre a regulariza-
ção fundiária rural e urbana, inovou o orde-
namento jurídico sobre o assunto, trazendo 
legitimação fundiária urbana ao propiciar a 
propriedade plena do imóvel e sem custos na 
Regularização Fundiária de Interesse Social. 
Moura salienta também que a usucapião ex-
trajudicial, modo de aquisição da propriedade 
pela posse prolongada do bem e com a possi-
bilidade de busca do reconhecimento da pro-
priedade imobiliária direto nos cartórios, veio 
como uma forma de agilizar a regularização de 
diversos imóveis.
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Ao lado do secretário de Habitação Flávio Xavier (esq), o diretor de registro de imóveis do Sinoreg-
ES, Jocsã Araújo Moura, participa de reunião sobre regularização fundiária no município de 
Fundão (ES)

“Somente conseguiremos 
mudar isso com políticas 
públicas que enfrentem 
de fato o problema, com 

a participação de todos os 
atores que de alguma forma 

estão envolvidos no processo”

Jocsã Araújo Moura, diretor de registro 
de imóveis do Sinoreg-ES

Presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory 
Silveira diz que os cartórios auxiliam nos 
avanços relativos à regularização fundiária: 
“serviço de excelência”

“Sem dúvidas, temos a 
obrigação ética de continuar 
trazendo esses avanços para 

a sociedade, faz parte do 
nosso trabalho”

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“O Sinoreg-ES nos auxilia com 
trabalhos topográficos dos 

bairros necessários e também 
na assessoria técnica quando 
solicitada para fins de auxiliar 
no processo de regularização 

no município”

Flávio Xavier, secretário de Trabalho, 
da Habitação e da Assistência Social 

do município de Fundão (ES)

“Hoje podemos afirmar com tranquilidade 
que mais de 50% dos imóveis capixabas estão 
na irregularidade. Somente conseguiremos 
mudar isso com políticas públicas que enfren-
tem de fato o problema, com a participação 
de todos os atores que de alguma forma estão 
envolvidos no processo - sociedade, estados, 
municípios, Ministério Público, Judiciário, 
serventias notariais e registrais”, revela o dire-
tor do Sinoreg-ES. 

O Brasil até hoje tem dificuldades em esti-
mar a população residente em assentamentos 
irregulares urbanos. Em 2002, o Banco Mun-
dial indicava que 70% dentre um milhão de 
moradias construídas no País eram ilegais. O 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) subdimensiona a situação fundiária 
da moradia nas informações censitárias, uma 
vez que moradores de favelas e loteamentos ir-
regulares se autodeclaram proprietários. 

Ex-diretor do Departamento Nacional de 
Assuntos Fundiários Urbanos, da Secreta-
ria Nacional de Acessibilidade e Programas 
Urbanos, do extinto Ministério das Cidades, 
entre 2016 e 2018, onde coordenou o Grupo 
de Trabalho responsável pela revisão e atuali-
zação legislativa sobre regularização fundiária 
através da Lei 13.465/2017, o arquiteto Silvio 
Figueiredo estima que o País tenha hoje mais 
de 50% das propriedades urbanas com algum 
tipo de irregularidade fundiária. 

“A nova legislação veio para resolver e sim-
plificar ainda mais os processos de regulari-
zação, dando maior agilidade às aprovações e 
aos registro e emissão dos títulos de proprie-
dade. Trata-se da manutenção das pessoas de 
baixa renda em seu local, junto à sua comuni-
dade, inclusive em razão da pouca oferta de 
unidades habitacionais para atender essa po-
pulação”, alerta o arquiteto. 

A Medida Provisória 759, de 2016, conver-
tida na Lei 13.465/2017, também fala sobre o 
direito de laje, que permite ao proprietário de 

uma construção-base ceder a superfície supe-
rior ou inferior da sua construção, de forma 
que o titular da laje mantenha unidade distinta 
daquela originalmente construída sobre o solo. 

Na prática, de acordo com o Art. 1.510-B, 
da Lei 13.465/2017, o dono do terreno poderá 
vender para outra pessoa o direito de constru-
ção de uma laje no imóvel, desde que a legisla-
ção do município permita essa operação. 

“Art. 1.510-B. É expressamente vedado ao ti-
tular da laje prejudicar com obras novas ou com 
falta de reparação a segurança, a linha arquite-
tônica ou o arranjo estético do edifício, obser-
vadas as posturas previstas em legislação local”.

“Depois do combate à corrupção e investi-
mento na educação, a regularização fundiá-
ria é o tema mais importante, porque ela traz 
consigo o elemento para que você possa criar 
um ambiente de paz social. E a paz social é 
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O arquiteto Silvio Figueiredo foi responsável 
pela revisão e simplificação da Lei 
13.465/2017: “resolver e simplificar os 
processos de regularização fundiária”

“Trata-se da manutenção 
das pessoas de baixa renda 

em seu local, junto à sua 
comunidade, inclusive em 
razão da pouca oferta de 
unidades habitacionais”

Silvio Figueiredo, arquiteto responsável pela 
revisão e simplificação da Lei 13.465/17

Registrador de imóveis em Vargem Alta 
(ES), Bruno Santolim elogia os cartórios no 
processo da regularização fundiária: “conduz e 
orienta o procedimento”

“A função do oficial 
do registro de imóveis 
é fundamental, pois 

conduz e orienta as fases 
mais importantes do 

procedimento”

Bruno Santolim Cipriano, 
registrador de imóveis em Vargem Alta (ES)

“Talvez o próprio Estado 
pudesse firmar convênios 
com os municípios para 
que os programas de 

regularização fundiária sejam 
padronizados e permanentes”

Márcio Henrique de Almeida, titular do 2º 
Ofício de Notas do Juízo de Vitória (ES)

um dos elementos mais importantes para que 
o ser humano possa usufruir da sua plenitu-
de de todos os direitos consagrados na decla-
ração universal de direitos da humanidade. 
Você não tem paz social se não tiver segu-
rança jurídica na moradia”, declara Patrícia 
Ferraz, registradora de imóveis na Grande 
São Paulo e autora do livro “Direito de Laje: 
teoria e prática”.

Para injetar recursos para Estados e mu-
nicípios, o Governo Federal criou em 2007, 
por meio do então Ministério das Cidades, o 
programa “Papel Passado” em parceria com a 
Caixa Econômica. Atualmente, alguns muni-
cípios brasileiros também recebem recursos 
do Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID). A cidade de Vitória recebe verbas do 
“Papel Passado” desde o início do programa e 
também é contemplada com alguns recursos 
oriundos do BID. 

além de Vitória 
Atualmente, o Sinoreg-ES também tem um 
convênio com o município de Fundão, onde au-
xilia especificamente a regularização fundiária 
no bairro Direção para 780 lotes que precisam 
ser regularizados. Estima-se que 75% dos imó-
veis do município não estejam regularizados. 

Segundo o secretário de Trabalho, da Habi-
tação e da Assistência Social do município de 
Fundão, Flávio Xavier, responsável por coor-
denar as questões relacionadas à regularização 
fundiária na cidade, cada vez mais as pessoas 
se veem obrigadas a descumprir a lei para ter 
um lugar nas cidades, vivendo sem segurança 
jurídica de posse, até mesmo em condições pre-
cárias. “O Sinoreg-ES nos auxilia com trabalhos 
topográficos dos bairros necessários, e também 
na assessoria técnica quando solicitada para 
fins de auxiliar no processo de regularização no 
município”, aponta o secretário.

“Trata-se de um projeto ousado que servirá 
de modelo para futuras intervenções em outros 
municípios capixabas, de forma a ajudar a po-
pulação de baixa renda e também para que os 
municípios beneficiados continuem trabalhan-
do com os demais Núcleos Urbanos Informais”, 
afirma o diretor de registro de imóveis do Sino-
reg-ES, Jocsã Araújo Moura.

De acordo com o presidente do Sinoreg-ES, 
Márcio Valory Silveira, o Estado está passando 
por um significativo avanço no que tange ao 
processo de regularização dos imóveis capi-
xabas. “A sociedade conta com um serviço de 
excelência dos cartórios e, sem dúvidas, temos 
a obrigação ética de continuar trazendo esses 
avanços para a sociedade, faz parte do nosso 
trabalho”, comenta.

Assim como ele, o registrador de imóveis em 
Vargem Alta (ES) Bruno Santolim Cipriano 
acredita que a regularização vem para tentar 
ajustar uma grande falha de gestão adminis-
trativa dos municípios em que os cartórios têm 
papel fundamental. 

“A função do oficial de registro de imóveis 
é fundamental, pois conduz e orienta as fases 
mais importantes do procedimento. O tabelião 

de notas e o oficial de registro de títulos e docu-
mentos também podem ajudar na orientação e 
divulgação dos benefícios advindos com o pro-
cedimento”, salienta o registrador. 

Titular do 2º Ofício de Notas do Juízo de 
Vitória, Márcio Henrique de Almeida acredita 
que as ações na capital capixaba vêm crescendo 
cada vez mais, mas espera que a vontade polí-
tica dos governantes seja levada também para 
outros municípios, assim como está sendo feito 
em Fundão. 

“Vitória já tem promovido a regularização 
fundiária de algumas áreas da capital, inclusive 
facilitando o acesso às famílias de baixa ren-
da. No tocante ao Estado do Espírito Santo, de 
modo geral, percebe-se que a situação poderia 
ser melhor. Talvez o próprio Estado pudesse 
firmar convênios com os municípios para que 
os programas de regularização fundiária sejam 
padronizados e permanentes”, conclui o oficial.
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Segundo o vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá, a parceria com o Sinoreg-ES é fundamental para 
garantir a regularização fundiária: “os cartórios têm clareza da importância desse viés social”

“Os Cartórios são um elo fundamental 
da regularização fundiária”
Para o vice-prefeito e secretário de Obras de Vitória, Sérgio Sá, a regularização 
fundiária representa um resgate à cidadania das pessoas de baixa renda

“Cabe aos entes federados se 
organizar, se preparar para, 
cada vez mais, levar essa 

regularização fundiária para 
essas famílias. Em Vitória, 
temos cerca de 60% de 

imóveis irregulares.”

ormado em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Espírito San-
to, Sérgio de Sá Freitas atuou como 

gestor e engenheiro em diversas empresas 
públicas e privadas. Foi secretário de Habi-
tação e presidente do Conselho Municipal de 
Habitação de Interesse Social (CMHIS), em 
Vitória, entre janeiro de 2005 a abril de 2016 
(não continuamente), momento em que a 
Secretaria recebeu quatro prêmios nacionais: 
três Selos de Mérito da Associação Brasileira 
de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação 
e um de Melhores Práticas em Gestão Local 
da Caixa. Atual vice-prefeito de Vitória (2017-
2020), o engenheiro acumula também o cargo 
de secretário de Obras e Habitação. 

Em entrevista à Revista de Direito Nota-
rial e Registral do ES, o vice-prefeito elogia a 
parceria com o Sindicato dos Notários e Re-
gistradores do Estado do Espírito Santo (Sino-
reg-ES) e afirma que “os cartórios são um elo 
fundamental da regularização fundiária”. 

F
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Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
No ano passado, a Prefeitura de Vitória (ES) 
e o Sinoreg-ES celebraram um acordo para 
fins de viabilização de lavraturas de escritu-
ras, em que foi criado um plano estratégico 
de divisão das regiões por cartório. Qual a 
importância dessa parceria? 
Sérgio de Sá Freitas – É de suma importância 
porque os cartórios são um elo fundamental 
da regularização fundiária. Quando há esse 
apoio mutuo, garante-se uma celeridade e 
uma transparência dos procedimentos muito 
maior. Para o êxito do projeto de regulariza-
ção fundiária, sem dúvida alguma, uma par-
ceria como essa é fundamental. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como vê a nova Lei da Regularização Fun-
diária - 13.465/17 - e a regulamentação pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da usu-
capião extrajudicial? 
Sérgio de Sá Freitas – Acho que todo apri-
moramento legislativo é importante, porque 
o rito processual na regularização fundiária 
é longo, tem muitas variáveis. Desde a 11.977 
[Lei de 07 de julho de 2009, que dispões sobre 
a regularização fundiária de assentamentos 
localizados em áreas urbana], que já trouxe 
alguns avanços na regularização fundiária, 
esta legislação [13.465/17] tem o intuito de 
garantir celeridade e efetividade no proces-
so de regularização fundiária. Em relação à 
usucapião extrajudicial, acredito que terá o 
momento adequado para junto aos cartórios 
e outros atores buscar viabilizar também este 
instrumento de forma mais adequada. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Qual a situação do Estado do Espírito Santo e 
do município de Vitória no que tange a regu-
larização fundiária? O que se pode fazer para 
melhorar a situação? 
Sérgio de Sá Freitas – Como a grande maioria 
dos municípios do País, principalmente mu-
nicípios de médio e grande porte, nós temos 
grandes ocupações irregulares consolidadas. 
Cabe aos municípios, estados e União leva-
rem a urbanização, que precede a regulariza-
ção fundiária, e sempre finalizar o processo 
de urbanização com a garantia dos títulos de 
propriedade. Esse é um desafio nacional que 
envolve milhões de pessoas em diversas situa-

ções que acabaram ocupando áreas de interes-
se ambiental, áreas de risco, áreas públicas e 
não tiveram o seu título de propriedade. Os 
entes federados devem se organizar, se prepa-
rar para, cada vez mais, levar essa regulariza-
ção fundiária para essas famílias. Em Vitória, 
temos cerca de 60% de imóveis irregulares, de 
lotes que não têm suas escrituras. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Qual a importância da população de baixa 
renda poder ter acesso à regularização do seu 
imóvel, já que boa parte das pessoas não tem 
condições de regularizar o imóvel por conta 
própria? 
Sérgio de Sá Freitas – Denominamos a re-
gularização fundiária, a entrega da escritura, 
como a certidão de nascimento do imóvel. 
Você garante uma série de direitos a essas 
pessoas que geralmente estão à margem da 
sociedade, a dita cidade informal. Você ga-
rante um tipo de propriedade, uma escritura 
lavrada e registrada e além de garantir um 
tipo de propriedade você abre a possibilidade 
de obtenção de financiamentos para a abertu-
ra de um pequeno negócio, para a reforma da 
sua residência. Você dá uma segurança maior, 
a essas famílias, de permanência, de heredita-
riedade, de passar os seus imóveis para os seus 
herdeiros. Sem dúvida nenhuma, é um resgate 
à cidadania dessas pessoas. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como vê a função social do Registro de Imó-
veis no âmbito da regularização fundiária, e 
também do Registro de Títulos e Documen-
tos e do Tabelionato de Notas? 
Sérgio de Sá Freitas – Tanto os cartórios de 
registro como os de notas reconhecem a im-
portância dessa relação social, dessa busca por 
contribuir com o Poder Público. Sou testemu-
nha dos esforços para que as coisas realmente 
aconteçam. Entendo que os cartórios têm cla-
reza da importância desse viés social. Estou 
há 12 anos como secretário, e a nossa relação 
sempre foi de muita parceria. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como é feito o diálogo com entidades, au-
toridades e sociedade civil para fomentar a 
regularização fundiária na capital capixaba? 
Sérgio de Sá Freitas – Podemos dizer que te-

mos duas grandes frentes. Temos uma equipe 
local que atua com lideranças, comunidades 
e representantes de quadras para avançar nas 
informações e no conhecimento dos mora-
dores. E uma outra grande frente que dialoga 
com os atores: os cartórios, o Poder Judiciário 
e as secretarias. Essas duas grandes frentes de 
diálogo têm dado muito certo. Temos ainda 
uma legislação bastante atual. Além disso, há 
associações em que nós estamos atuando jun-
to aos territórios, como a Associação de Maria 
Ortiz, São Pedro e do Jaburu, bairros carentes 
de Vitória que dialogam conosco em relação 
à regularização fundiária. Há também alguns 
projetos de regularização fundiária que têm 
um repasse de recursos do orçamento geral da 
União através do antigo Ministério das Cida-
des, tendo como agente operador a Caixa Eco-
nômica Federal através do programa “Papel 
Passado”. Há também uma frente com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Há uma previsão de quantas escrituras de-
vem ser lavradas em Vitóri neste ano? 
Sérgio de Sá Freitas – É importante quantificar 
que após 12 anos trabalhando de forma mais 
efetiva na regularização fundiária de interesse 
social, nós estamos nos aproximando de três 
mil títulos lavrados e entregues a famílias de 
baixa renda. É realmente uma alegria para nós 
vermos centenas de famílias com seus títulos 
de propriedade e também muito prazeroso 
termos nossos parceiros, como o Sinoreg-ES, 
nos acompanhando. Em 2019, estimamos que 
sejam lavradas em torno de duzentas escritu-
ras somente no município de Vitória.

“Denominamos a 
regularização fundiária, a 

entrega da escritura, como 
a certidão de nascimento do 
imóvel. Tanto os cartórios de 

registro como os de notas 
reconhecem a importância 

dessa relação social.”
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com a publicação do novo Código de Processo 
Civil – Lei 13.105/2015 -, que, por meio de seu 
artigo 1.071, que passou a regular procedi-
mento extrajudicial, alterou a Lei de Registros 
Públicos – Lei 6.015/1973 –, acrescentando a 
ela o artigo 216-A, cujo caput instituiu que:
 “sem prejuízo da via jurisdicional, é ad-
mitido o pedido de reconhecimento extra-
judicial de usucapião, que será processado 
diretamente perante o cartório do registro 
de imóveis da comarca em que estiver situa-
do o imóvel usucapiendo, a requerimento 

Quase dois anos após ser normatizada, 
usucapião extrajudicial vem sendo debatida 
cada vez mais por notários e registradores
Advogado capixaba especializado em Direito Notarial e Registral 
defende a usucapião híbrida por consolidação de negócios jurídicos

“A ata notarial é a petição 
inicial para o decorrer do 

processo todo da usucapião, 
comandada pelo registrador 

de imóveis”

João Pedro Lamana Paiva, presidente 
do Colégio Registral do Rio Grande do Sul

Código Civil de 2002 instituiu duas 
modalidades de usucapião: a ordinária 
e a extraordinária. A terceira espécie 

está regulamentada pela Lei n° 6.969/1981, no 
artigo 191 da Constituição da República Fe-
derativa, é conhecida como usucapião rural 
especial. Já a última modalidade, denominada 
usucapião urbano especial, foi inserida pelo 
artigo 182 da Carta Magna e está disposta no 
Estatuto da Cidade, na Lei n° 10.257, de 2001.

A mudança veio em 2015, quando a usuca-
pião extrajudicial começou a ser considerada 

O

Presidente do Colégio Registral do RS, 
João Lamana Paiva lembra que a usucapião 
extrajudicial é facultativa: “feita pelo 
Judiciário ou pela área registral”

do interessado, representado por advogado”.
No entanto, a inovação terminou se esva-

ziando em virtude de barreiras colocadas pelo 
mesmo texto legislativo que a criou. Dessa 
forma, em 2017, foi publicada a Lei n° 13.465, 
que trouxe efetividade prática à usucapião ex-
trajudicial, alterando o art. 216-A, que passou 
a considerar o silêncio dos proprietários como 
concordância ao ato. Anteriormente, a não 
manifestação ou não localização do antigo 
proprietário era considerada rejeição ou dis-
cordância ao pedido de usucapião.
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“Não é possível dizer que 
dessa relação jurídica 

eu tenha uma aquisição 
originária, eu entendo 

que tem sim uma relação 
decorrente. Nesse caso, a 

usucapião só é possível se for 
utilizado o acúmulo de tempo 

que o contrato possibilita.”

Igor Emanuel da Silva Gomes, advogado 
especializado em Direito Notarial e Registral

“A usucapião extrajudicial é 
um modo de regularização 

fundiária. Ela facilita 
bastante a vida dos 

possuidores que, sem 
precisarem ir ao juiz, 

podem ter a propriedade 
de determinado imóvel em 

nome próprio.”

Hércules Alexandre da Costa Benício, 
presidente do CNB/DF

Advogado especializado em Direito Notarial e 
Registral, Igor Emanuel defende a usucapião 
híbrida nos negócios jurídicos e a cobrança do 
ITBI decorrente da usucapião

Presidente do CNB/DF, Hércules Benício 
ressalta o papel do tabelião com a ata 
notarial na usucapião extrajudicial: “modo de 
regularização fundiária”

“A usucapião extrajudicial é um modo de 
regularização fundiária. Ela facilita bastante a 
vida dos possuidores que, sem precisarem ir 
ao juiz, podem ter a propriedade de determi-
nado imóvel em nome próprio”, complementa 
o presidente do Colégio Notarial do Brasil - 
Seção do Distrito Federal (CNB/DF), Hércu-
les Alexandre da Costa Benício.

Ainda em 2017, no dia 14 de dezembro, a 
Corregedoria Nacional de Justiça, publicou, 
por meio do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), o Provimento n° 65, que normatizou 
a usucapião extrajudicial nacionalmente. Até 
então alguns estados tinham o provimento das 
Corregedorias estaduais, outros não. A neces-

sidade de padronizar os procedimentos foi a 
razão da criação de uma normativa nacional.

Autor do artigo “Usucapião híbrida por 
consolidação de negócios jurídicos”, o advoga-
do e assessor jurídico do 2º Ofício de Notas do 
Juízo de Vitória (ES), Igor Emanuel da Silva 
Gomes, afirma que é possível se cobrar impos-
to sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI) 
sobre uma relação de usucapião. 

“O precedente dominante do Superior Tri-
bunal de Justiça e da própria legislação em vi-
gor diz que não. Mas quando esse precedente 
aconteceu em meados de 1990, o fundamento 
era de que não haveria negócio jurídico antes 
da usucapião. A pessoa ou invadiu o imóvel, 
ou entrou nele de alguma forma que não teria 
negócio jurídico em voga naquele momento. 
No entanto, o artigo 1.243 do Código Civil 
permite a cumulação de posse para que você 
consiga reunir os elementos para a usucapião. 
Não é possível dizer que dessa relação jurídica 
eu tenha uma aquisição originária, eu enten-
do que tem sim uma relação decorrente. Nesse 
caso, a usucapião só é possível se for utilizado 
o acúmulo de tempo que o contrato possibili-
ta”, defende o advogado. 

Para o presidente do Colégio Registral do 
Rio Grande do Sul, João Pedro Lamana Paiva, 
o Brasil vive hoje um momento muito impor-
tante de regularização das propriedades. Se-
gundo o registrador, caso os imóveis estives-
sem matriculados, o município ganharia com 
ITBI, o comerciante com a venda de material, 
o registrador com o registro, o tabelião com a 
lavratura da escritura e o banco, tendo a pro-
priedade, poderia fazer uma alienação fidu-
ciária ou a garantia pela hipoteca.

“Hoje temos a usucapião judicial, a usuca-
pião administrativa e temos a terceira que é a 
usucapião extrajudicial que é facultativa, po-
dendo ser feita pelo Judiciário ou pela área 
registral. Para ter a usucapião extrajudicial, 
você inicia com uma ata notarial lavrada 
pelo tabelião. O papel do tabelião é muito 
importante. A ata é a petição inicial para o 
decorrer do processo todo da usucapião, co-
mandada pelo registrador de imóveis”, res-
salta Lamana Paiva. 
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A (des) necessidade de pagamento
do ITBI pela anuência nas escrituras 
públicas e o posicionamento dos Tribunais
Por Rodrigo Reis Cyrino
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“Muitos municípios 
estabelecem em suas 

legislações que o ITBI deve 
ser recolhido no ato da 

escritura pública e não antes 
do registro imobiliário”

O direito real define inerência ou aderência 
da coisa ao titular, expressão que serve para 
caracterizar o que comumente chamamos de 
soberania, poder ou senhoria sobre a coisa”. 

Nesse sentido, um contrato particular de 
compra e venda de um imóvel dá às partes 
somente um direito pessoal obrigacional, que 
pode ser desfeito a qualquer tempo, através 
de um distrato, por exemplo. Portanto, esse 
contrato particular, puro e simples, não con-
fere um direito real à parte compradora, pois 
este só ocorrerá se ocorrer uma transmissão 
do imóvel junto ao registro imobiliário através 
de um título hábil ou uma escritura pública. 

Como o ITBI incide sobre a transmissão de 
bens imóveis, o que pode ser considerado imó-
vel para o direito civil e como se opera a sua 
transmissão? Para o Código Civil, a transmis-
são de um imóvel e seus direitos reais só se con-
cretiza a alguém através do registro imobiliá-
rio, nos termos dos artigos 79, 80, 1225 e 1245. 

Portanto, cumpre ressaltar que somente há 
incidência do ITBI nos casos de transmissão 
da propriedade do imóvel mediante o registro 

imobiliário, o que não pode ocorrer no ne-
gócio jurídico particular de compra e venda, 
onde tão somente se transmitiu a posse, po-
dendo este último instrumento ser distratado. 

Frise-se que alguns Municípios em suas le-
gislações estabelecem a possibilidade da inci-
dência do ITBI com a transmissão entre vivos, 
a qualquer título, por ato oneroso, da mera 
posse sobre bens imóveis, mas este não tem 
sido o entendimento dos tribunais, conforme 
se verá a seguir. 

Para aqueles que defendem incidência de 
ITBI sobre a transmissão de posse, o argu-
mento é que a escritura pública celebrada 
demonstra, de forma clara e pública, a ocor-
rência do fato gerador de transferência de di-
reitos do imóvel, descrito na forma do Código 
Tributário, a ensejar a obrigação tributária de 
recolher os impostos devidos aos cofres do 
Município. No entanto, a posse não se traduz 
em um direito real, conforme rol do artigo 
1225, do Código Civil.

Nessa toada, como visto, o fato gerador 
do ITBI só se aperfeiçoa com o registro do 

O presidente do CNB/ES, Rodrigo Reis Cyrino, fala sobre um dos impostos que passam pelas mãos 
de notários e registradores: “o ITBI incide sobre imóveis situados no município”

Opresente artigo tem como objetivo um 
estudo teórico e prático sobre a pos-
sibilidade ou não do recolhimento do 

imposto de transmissão sobre bem imóvel, 
também conhecido por ITBI, no ato em que 
comparece uma das partes para assinar uma 
escritura pública tão somente na condição de 
anuente/ciente de uma operação negocial de 
compra e venda, considerando que este figurou 
em contrato particular anteriormente firmado, 
mas que foi rescindido antes mesmo de concre-
tizada a transmissão da propriedade, ocorren-
do a venda posterior para terceira pessoa. 

Cumpre destacar inicialmente que a Cons-
tituição Federal, em seu artigo 156, inciso II, 
dispõe que compete aos Municípios instituir 
impostos sobre: “(...) II - transmissão inter 
vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de 
bens imóveis, por natureza ou acessão física, 
e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição (BRASIL, 1988).”

O que pode ser considerada uma transferên-
cia de um bem imóvel para efeitos tributários? 
Num primeiro momento, importante trazer a 
distinção entre os direitos reais e os direitos 
pessoais. Para Silvio Venosa (2013, p. 05): “A 
ideia básica é que o direito pessoal une dois 
ou mais sujeitos, enquanto os direitos reais 
traduzem relação jurídica entre uma coisa, 
ou conjunto de coisas, e um ou mais sujeitos, 
pessoas naturais ou jurídicas. O exemplo mais 
adequado de direito pessoal é a obrigação, e 
o exemplo compreensível, completo e acaba-
do de direito real é a propriedade. Pelo que 
se percebe, portanto, o direito real concede o 
gozo e fruição de bens. O direito obrigacional 
concede um direito a uma ou mais prestações, 
a serem cumpridas por uma ou mais pessoas. 
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título ou uma escritura pública no Cartório 
de Imóveis (fólio real), momento em que se 
transfere efetivamente o bem imóvel ao com-
prador, conforme dispõe o Código Civil de 
2002: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a 
propriedade mediante o registro do título 
translativo no Registro de Imóveis. § 1o En-
quanto não se registrar o título translativo, o 
alienante continua a ser havido como dono 
do imóvel (BRASIL, 2002).”

Assim, o direito de propriedade só é consti-
tuído de fato com o registro imobiliário, mo-
mento em que o Oficial do cartório de imóveis 
deve analisar se o competente ITBI foi recolhi-
do para proceder ao registro.

É a parêmia tão conhecida que diz “quem 
não registra não é dono”. De fato, o Código Ci-
vil brasileiro dispõe, em seu artigo 1.227, que 
“os direitos reais sobre imóveis constituídos, 
ou transmitidos por ato entre vivos, só se ad-
quirem com o registro no Cartório de Imóveis 
dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247)”, o 
que implica que o portador de um título sem o 
registro imobiliário permanecerá na condição 
de mero possuidor.

Ademais, em sua essência, o ITBI incide 
sobre imóveis situados no município e é co-
brado sempre que há transmissão onerosa da 
propriedade ou domínio útil de bens imóveis, 
sendo que para a transmissão da propriedade 
é necessário que o título seja registrado no 
competente Registro de Imóveis, de acordo 
com o artigo 1.227, do Código Civil. No en-
tanto, pode surgir a seguinte dúvida: quando 
na prática ocorrer uma cessão de direitos com 
força de transmissão de propriedade. Dentro 
dessa ótica, o professor de direito tributário, 
Eduardo Sabbag (2008, p. 381), ensina que: 
“Será a cessão de direitos fato gerador do ITBI 
quando possuir o timbre de transmissão de 
propriedade, com a efetiva traslação jurídica 
da propriedade do bem. Portanto, há de se 
frisar que um mero “contrato de gaveta” não 
tem o condão de ensejar o ITBI, por não mate-
rializar o fato gerador do tributo, que somente 
ocorre com o registro da escritura definiti-
va, em Cartório. São, portanto, enquadrados 
como fatos geradores do indigitado gravame 
aqueles atos que podem levar a pessoa que os 
recebe à aquisição do imóvel, equivalendo, 
portanto, à própria transmissão do bem.” 

Outro fato relevante é que muitos Muni-
cípios estabelecem em suas legislações que o 
ITBI deve ser recolhido no ato da escritura 
pública e não antes do registro imobiliário. 
Para Kiyoshi Harada esse fato é plenamente 
aceitável (2001, p. 333-334): “Embora a trans-
missão da propriedade só ocorra com o re-
gistro do título de transferência, no Registro 
Imobiliário competente, nada impede de a lei 

fixar o aspecto temporal do fato gerador desse 
imposto antes dela, não tendo a meor relevân-
cia jurídica eventual vício do título aquisitivo 
que venha impedir o seu registro, em face do 
que dispõe o art. 118 do CTN. O que importa 
é que o bem adquirido integre-se economica-
mente ao patrimônio do comprador”. 

Ao contrário, Leandro Paulsen (2018, p. 
293), apesar de mencionar a existência de 
leis municipais antecipando o fato gerador 
do ITBI, menciona que esse não tem sido o 
entendimento jurisprudencial: “A transmissão 
de bens imóveis e de direitos reais a eles rela-
tivos dá-se mediante registro do respectivo tí-
tulo (como a escritura de compra e venda) no 
Cartório de Registro de Imóveis. O art. 1.227 
do Código Civil dispõe que “Os direitos reais 
sobre imóveis constituídos, ou transmitidos 
por atos entre vivos, só se adquirem com o re-
gistro”. O art. 1.245, que cuida especificamente 
da aquisição da propriedade, dispõe: “Trans-
fere-se entre vivos a propriedade mediante o 
registro do título translativo no Registro de 
Imóveis”. De qualquer modo, pode o legisla-
dor determinar que o pagamento seja feito já 
antecipadamente, por ocasião da escritura, 
como medida de praticabilidade tributária 
que vise evitar o inadimplemento. Isso porque 
toda escritura deve ser levada a registro, de 
modo que se pode presumir a iminência do 
fato gerador. Mas o STJ já decidiu que “a pre-
tensão de cobrar o ITBI antes do registro imo-
biliário contraria o Ordenamento Jurídico.”

Ora se a escritura pública ou um contrato 
particular formalizam uma situação mera-
mente negocial entre as partes não é possível 
que nesse momento ocorra o fato gerador da 
incidência do tributo ITBI, que é a transmis-
são do imóvel, até mesmo porque tal instru-
mento pode ser distratado, podendo ocorrer 
duas hipóteses: 1) o vendedor transmite o 
imóvel a um terceiro que não o comprador 
originário, com fundamento em um distrato; 
2) o comprador originário vende a um tercei-
ro somente por meio de contrato particular, 
sem realizar a transferência do imóvel no re-
gistro imobiliário. Nessas hipóteses, como fica 
a tributação? É possível a transmissão do bem 
diretamente ao terceiro sem o recolhimento 
de um ITBI? 

Apesar de vários posicionamentos em 
contrário, o presente artigo defende a tese da 
inexigibilidade do recolhimento do tributo 
com o mero comparecimento do comprador 
originário na escritura pública ou no contra-
to de compra e venda na condição de anuen-
te/ciente ou interveniente, a fim de declarar a 
ciência de toda a operação realizada, pois o 
imposto só incide se efetivamente ocorrer o 
registro imobiliário.

O termo anuência significa concordância 
com o que está escrito, bem como a ciência do 
ato pela parte, sendo muito comum que nas 
escrituras públicas se colha a assinatura de in-
tervenientes cientes na condição de anuentes 
do ato, o que evita a alegação de eventuais pre-
juízos na órbita civil por este. 

O termo anuência está previsto no arti-
go 220, do Código Civil que diz: “Art. 220. 
A anuência ou a autorização de outrem, ne-
cessária à validade de um ato, provar-se-á do 
mesmo modo que este, e constará, sempre 
que se possa, do próprio instrumento (BRA-
SIL, 2002).” A anuência deve ser expressa, por 
escrito, e apresenta-se como ideal a anuência 
simultânea à realização do negócio jurídico, 
manifestada na própria escritura pública.

No entanto, o ato de anuência em uma es-
critura pública não tem o condão de trans-
mitir a propriedade de um bem imóvel para 
o anuente, muito pelo contrário, este ato é 
firmado tão somente para evitar surpresas no 
campo obrigacional, não operando efeitos no 
plano dos direitos reais. 

Ora, se a anuência não gera efeitos de di-
reitos reais, na transmissão do bem imóvel, 
não há que se falar em incidência do ITBI pela 
menção desta no ato notarial, sendo este o po-
sicionamento da jurisprudência pátria, que se 
analisará a seguir. 

Assim, não obstante a possibilidade em tese 
da sonegação do ITBI para esses casos de mera 
substituição do comprador, a mesma não é au-
tomática, pois depende de previsão específica, 
o que numa análise conceitual percebe-se que 
a presença da figura do anuente ciente não 
concretiza o ato de “transmissão de um imó-
vel”, que é o fato gerador da exação tributária.

Com base nesses fundamentos, é comum 
na prática do mercado imobiliário que lotea-
doras, construtoras ou imobiliárias tenham 
em seus arquivos solicitações de reserva de 
unidade, contratos de promessa de compra e 
venda e etc., o que não quer dizer que a com-
pra e venda será efetivada com a quitação do 
preço, o que poderia dar ensejo à cobrança 

“Somente há incidência 
do ITBI nos casos de 

transmissão da propriedade 
do imóvel mediante o 
registro imobiliário, o 

que não pode ocorrer no 
negócio jurídico particular 

de compra e venda”
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de ITBI através da transferência do imóvel. 
Além disso, eventuais contratos particula-

res de cessão de transferência a novos adqui-
rentes não legitimam qualquer transferência 
de propriedade ou muito menos a cobrança de 
ITBI, não havendo que se falar em sonegação 
fiscal no caso. 

Cumpre frisar que a fiscalização tributá-
ria dos Municípios só tem possibilidade de 
proceder à avaliação dos imóveis objetos de 
transferência, para fins de recolhimento do 
competente ITBI, se a transmissão efetiva-
mente for ocorrer, o que permitirá a cobran-
ça. Dessa forma, instrumentos ou declarações 
que retratem meros direitos obrigacionais não 
autorizam o pagamento do ITBI sobre o ne-
gócio jurídico, assim como ocorre no ato de-
nominado como anuência. Isto porque não há 
hipótese de incidência do tributo para o caso.

Portanto, a lei civil prescreve que a trans-
missão da propriedade imóvel somente será 
transmitida mediante o registro do título no 
Cartório de Registro Geral de Imóveis e, ato 
contínuo, reafirma que “enquanto não se re-
gistrar o título translativo, o alienante conti-
nua a ser havido como dono do imóvel”. Em 
assim sendo, se não há transmissão da pro-
priedade, como pode haver o fato gerador 
do tributo? E não havendo o fato gerador da 
obrigação tributária na anuência, não há que 
se falar em crime contra a ordem tributária. 

Esse é o entendimento atual dos tribunais 
pátrios de que ITBI só incide no momento da 
transmissão do imóvel, o que se dá com o re-
gistro imobiliário, o que afasta a possibilidade 

da cobrança da exação no ato da anuência, 
pois este é só um ato de natureza obrigacional. 
O posicionamento do Superior Tribunal de 
Justiça (BRASIL, 2016), é no mesmo sentido 
de que o fato gerador do ITBI é tão somen-
te o momento do registro imobiliário. Neste 
sentido, tem sido as decisões daquela corte de 
justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RE-
CURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOS-
TO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓ-
VEIS - ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO 
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERAN-
TE A JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILI-
DADE. NECESSIDADE DE REGISTRO DO 
TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO 
IMOBILIÁRIO. PRECEDENTES. 1. "O fato 
gerador do imposto de transmissão de bens 
imóveis ocorre com a transferência efetiva da 
propriedade ou do domínio útil, na conformi-
dade da Lei Civil, com o registro no cartório 
imobiliário" (RMS 10.650/DF, Rel. Min. Fran-
cisco Peçanha Martins, DJU de 4/9/00). 2. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”

Com base neste entendimento o Exmo. 
Sr. Min. Herman Benjamin (BRASIL, 2016) 
transcreveu em seu voto o mesmo enten-
dimento: “TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GE-
RADOR. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE 
TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. 1. O 
fato gerador do imposto de transmissão é a 
transferência da propriedade imobiliária, que 
somente se opera mediante registro do negó-
cio jurídico no ofício competente. 2. Agravo 
Regimental não provido.”

Portanto, resta cristalino que o ITBI tem 

como fato gerador o registro do título trans-
lativo no serviço registral imobiliário, nos te-
mos do artigo 35, I do CTN c/c artigo 1.245 do 
Código Civil. No caso em estudo, não haven-
do a formalização da transmissão da proprie-
dade pelo registro no ato de anuência, não há 
que se falar em fato gerador do tributo.

Ante tais considerações, conclui-se que, em 
nenhum momento, o ato de anuência, numa 
escritura pública ou contrato particular, tem 
reflexos no campo tributário, e por isso não 
há que se falar em recolhimento do ITBI nessa 
interveniência do comprador anterior, pois o 
fato gerador do tributo é tão somente a trans-
missão do imóvel junto ao Cartório de regis-
tro de imóveis. Não ocorrendo o fato gerador 
para o recolhimento do ITBI na anuência, 
também não ocorrerá qualquer sonegação 
fiscal ou a prática de crimes contra a ordem 
tributária. Só se pode falar em recolhimento 
do ITBI para aqueles atos que efetivamente 
transferem o bem imóvel e seus direitos reais 
ao comprador, caso contrário, estará na seara 
de uma relação jurídica existente, tão somente 
no campo obrigacional (direito pessoal), tal 
como se dá na figura do anuente ciente, tudo 
em conformidade com o entendimento dos 
tribunais pátrios. 

No entanto, recomenda-se que cada notá-
rio e registrador analise as leis municipais vi-
gentes da localidade de cada imóvel objeto de 
transmissão, bem como que faça consultas ou 
requerimentos para que o município manifeste 
expressamente seu posicionamento quanto ao 
recolhimento ou não do ITBI na anuência.



20 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Miguel e Helena são os nomes mais 
registrados no Espírito Santo em 2018
Dados de 224 unidades de Registro Civil do Estado foram 
compilados para formar o ranking das preferências
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fisioterapeuta Giovana do Valle ficou 
grávida pela terceira vez em 2018. Mãe 
de Sofia e Beatriz, ela conversou com o 

marido e chegaram à conclusão que segui-
riam a mesma lógica dos nomes anteriores 
na hora de registrar a filha. “As meninas têm 
nome de rainhas. Sofia é a rainha da Espa-
nha, Beatriz era a rainha da Holanda e agora 
Helena que é a rainha de Troia. Seguimos a 
mesma lógica. Além de ver o significado do 
nome. Helena significa aquela que traz luz”, 
conta a fisioterapeuta. 

Helena nasceu no dia 13 de setembro. Foi 
registrada em uma das principais serventias 
da capital capixaba, o Registro Civil das Pes-
soas Físicas e Jurídicas de Vitória, mais conhe-
cido como cartório Sarlo. 

Assim como Giovana, pelo menos outros 
339 pais registraram suas filhas com o nome 
de Helena no Espírito Santo, o nome feminino 
mais registrado no Estado, seguido de Alice, 
Valentina, Maria Eduarda e Laura. Em relação 
aos nomes masculinos, o mais registrado nos 
cartórios do ES foi Miguel, com 441 registros, 
seguido de Heitor, Arthur e João Miguel. 

A pouco mais de 12 quilômetros de Vitória, 
o Cartório Dyonizio Ruy, localizado em Vila 
Velha, registrou mais vezes o nome Laura den-
tre todas as crianças do sexo feminino. 

Segundo a tabeliã e registradora civil do 
cartório, Lucy Oliveira Ruy, que tem mais de 
90 anos, o motivo da escolha varia de acor-
do com as partes. “Para muitos se tratam de 
nomes considerados fortes, mais fáceis de 
pronunciar, já para outros são homenagens a 

A

A fisioterapeuta Giovana do Valle segura em seu colo a pequena Helena, nascida em setembro 
de 2018: “significa aquela que traz luz”

“As meninas têm nome de 
rainhas. 

Sofia é a rainha da Espanha, 
Beatriz era a rainha da 

Holanda e agora Helena que 
é a rainha de Troia”

Giovana do Valle, 
fisioterapeuta, mãe de Helena
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DEZ NOMES MAIS FREQUENTES 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MIGUEL  441
HEITOR  402
ARTHUR  393
JOÃO MIGUEL  374
HELENA  340
LORENZO  299
ENZO GABRIEL  295
ALICE  289
VALENTINA  282
MARIA EDUARDA 248

DEZ NOMES FEMININOS MAIS 
FREQUENTES NO ESTADO DO ES

HELENA  340
ALICE  289
VALENTINA  282
MARIA EDUARDA  248
LAURA  228
ANA CLARA  201
SOPHIA  198
MARIA LUIZA  166
MARIA CLARA  166
ANA BEATRIZ  132

DEZ NOMES MASCULINOS MAIS 
FREQUENTES NO ESTADO DO ES 

MIGUEL  441
HEITOR  402
ARTHUR  393
JOÃO MIGUEL  374
LORENZO  299
ENZO GABRIEL  295
BERNARDO  241
DAVI  227
PEDRO HENRIQUE  225
GABRIEL  184

Jovelina da Silva segura a neta Valentina no colo: avó sonhou com o nome e por ser considerada 
uma pessoa de muita fé fez a filha mudar de opinião

familiares já falecidos, isso é muito relativo”, 
afirma a registradora. 

Outro cartório de registro civil do Estado 
com bastante movimento, o Cartório An-

“Quando descobri que estava grávida, eu 
e meu esposo escolhemos o nome Yasmin 
para nossa filha. Mas a avó Jovelina, minha 
mãe, disse que tinha sonhado com o nome 
Valentina e perguntou se a neta poderia ter 
este nome. Confesso que relutamos um pou-
co, mas pela minha mãe ser evangélica e uma 
pessoa de muita fé, decidimos registrá-la 
como Valentina da Silva Ribeiro, revela Aline 
Salgado da Silva, cozinheira.

Já o 2º vice-presidente do Sindicato dos 
Notários e Registradores do Estado do Espí-
rito Santo (Sinoreg-ES) e oficial de registro 
civil no cartório Guaraná, distrito do municí-
pio de Aracruz, que fica a 83 quilômetros da 
capital, Milson Fernandes Paulin confirma 
que o nome mais registrado em seu cartório 
foi Miguel. 

“Mais do que um mero sinal identificador, 
o nome constitui um atributo inerente à per-
sonalidade, representando a designação pela 
qual o indivíduo se identifica no seio da fa-
mília e da sociedade. Miguel foi o nome que 
ostentou maior incidência. Já o nome femini-
no mais registrado na serventia foi Ana Júlia”, 
comenta o registrador. 

Segundo Paulin, a escolha dos nomes refle-
te, muitas vezes, a fatos midiáticos, temporais 
ou locais. Algumas regiões mais afastadas de 
Vitória, inclusive, tiveram nomes diferentes 
como os mais registrados, muitas vezes evi-
denciando registros bíblicos ou nomes com-
postos, comuns em algumas localidades. 

“Houve uma época em que muitos nomes 
sofriam influência do inglês. Outro período, 
de nomes bíblicos, outra época de artistas. 
Observamos hoje a tendência à volta dos 
nomes bíblicos”, ressalta o 1º vice-presiden-
te do Sinoreg-ES, Jeferson Miranda, oficial 
de Registro Civil de Iúna, município locali-
zado a 180 quilômetros de distância da ca-
pital capixaba.

tônio Maria, no município de Serra, região 
metropolitana de Vitória, também recebeu 
inúmeros registros de nascimento durante o 
ano de 2018. 
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DEZ NOMES MAIS
FREQUENTES NO BRASIL 

ENZO GABRIEL 18.156
MIGUEL 17.699
ARTHUR 17.119
JOÃO MIGUEL 16.049
MARIA EDUARDA 15.760
MARIA CLARA 14.170
HEITOR 14.025
PEDRO HENRIQUE 13.672
ALICE 12.482
ANA CLARA 11.059

1º vice-presidente do Sinoreg-ES, Jeferson 
Miranda é registrador civil em Íuna (ES), 
município a 180 km de Vitória: “tendência à 
volta dos nomes bíblicos”

Registrador civil em Aracruz (ES), Milson 
Fernandes Paulin ressalta que o nome 
constitui atributo inerente à personalidade: 
“identificação na família e sociedade”

“Com o Portal da 
Transparência permite-se a 
qualquer cidadão consulta 
quanto às preferências dos 
nomes próprios das cinco 

regiões brasileiras”

Milson Fernandes Paulin, 
2º vice-presidente do Sinoreg-ES e registrador 

civil em Guaraná, distrito de Aracruz (ES)

“Se mesmo ao orientarmos 
sobre o perigo do nome, 

houver insistência, o caso 
será submetido ao juiz da 

Vara de Registros Públicos”

Lucy Oliveira Ruy, tabeliã e registradora civil 
do cartório Dyonizio Ruy em Vila Velha (ES)

Tabeliã e registradora civil de Vila Velha 
(ES), Lucy Oliveira Ruy diz que a escolha dos 
nomes varia: “fáceis de pronunciar, outros são 
homenagens a familiares”

Portal da transParência 
No Brasil, os nomes mais registrados foram 
Enzo Gabriel, com 18.156 registros, e Maria 
Eduarda, com 15.760. As preferências nacio-
nais do ano de 2018 superaram os nomes que 
em 2017 ocupavam o topo da lista – Miguel, 
agora na segunda colocação, e Alice, agora na 
terceira colocação entre os nomes femininos. 

O levantamento de 2018 reuniu dados de 
todos os 7.732 Cartórios de Registro Civil dos 
26 Estados brasileiros e do Distrito Federal, 
que formaram uma base de mais de 2 milhões 
e 760 mil registros realizados até o dia 18 de 
dezembro, disponível a toda a sociedade por 
meio do Portal da Transparência no endereço 
www.registrocivil.org.br.

Com a totalidade dos estados integrados à 
base de dados da Associação Nacional dos Re-

gistradores de Pessoas Naturais (Arpen-Bra-
sil) foi possível ainda identificar as preferên-
cias em cada uma das cinco regiões brasileiras.

Para o registrador civil Milson Paulin, a 
Arpen-Brasil sempre apoiou e protagonizou 
as grandes conquistas que, em boa medida, 
vêm transformando o cenário jurídico-regis-
tral. Segundo ele, a atividade do registrador 
civil merece ser incessantemente ampliada, 
enquanto fonte de segurança jurídica e de 
proteção dos direitos e garantias fundamen-
tais dos cidadãos.

“Com o Portal da Transparência do Re-
gistro Civil permite-se, agora, não só a todo 
e qualquer cidadão consulta plena quanto às 
preferências dos nomes próprios em cada uma 
das cinco regiões brasileiras, mas também se 
revela como fonte segura para todos os regis-
tradores civis de pessoas naturais, quem têm 
agora um repositório-paradigma para casos 
mais incomuns ou mesmo que ostentem am-
pla variação de grafia”, comenta o registrador. 

O levantamento, que usou a Central Na-

cional de Informações do Registro Civil 
(CRC Nacional) como base central, identifi-
cou ainda a existência de 348.861 nomes di-
ferentes, alguns deles com ampla variação de 
grafia, além dos tradicionais nomes diferen-
tes escolhidos pelos pais. Destaque também à 
quantidade de nomes compostos, que repre-
sentam 28,3% do total de nomes escolhidos 
pelos pais brasileiros. 

A registradora civil Lucy de Oliveira Ruy, 
do Cartório Dionizio Ruy, em Vila Velha (ES), 
conta que baseada no artigo 871, do Código 
de Normas do Espírito Santo, orienta as par-
tes, no momento do registro, a não registrar 
prenome suscetível de expor ao ridículo ou 
que possa suscitar constrangimento ao re-
gistrando. “Se mesmo ao orientarmos sobre 
o perigo do nome houver insistência, o caso 
será submetido ao juiz da Vara de Registros 
Públicos, para que ele assim determine como 
proceder”, avisa a registradora.
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Voto feminino
87 anos de história
Por Cláudia R. Santos Albuquerque Garcia*
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*Cláudia R. Santos 
Albuquerque Garcia 
é promotora de Jus-
tiça e coordenadora 
estadual do NEVID 
do Ministério Público 
do Estado do Espírito 
Santo (MP/ES).

“Ao longo da história 
sempre houve mulheres 
que protestaram contra 

sua condição, que lutaram 
por liberdade e muitas 

vezes pagaram com suas 
próprias vidas”

o dia 24 de fevereiro de 1932, foi pu-
blicado no Brasil o Decreto nº 21.076, 
que conferiu à mulher brasileira o 

direito ao voto.
O voto, assim como hoje, era secreto e obri-

gatório, para brasileiros do sexo masculino e 
maior de 21 anos, mas, após longa luta nacio-
nal, em 24 de fevereiro do ano de 1932, passou 
também a ser exercido sem distinção de sexo, 
alcançando assim homens e mulheres, sendo 
facultativo para as mulheres até o ano de 1946.

Ao longo da história sempre houve mulhe-
res que protestaram contra sua condição, que 
lutaram por liberdade e muitas vezes pagaram 
com suas próprias vidas. 

Entender conquistas, história e seus pro-
cessos produz na sociedade sua própria re-
flexão crítica.

Durante as discussões travadas na Cons-
tituinte de 1891, que tinha como missão ela-
borar as leis da nova ordem da República que 
recém se instalava, mulheres de todo o Brasil 
vinham debatendo sobre o direito ao voto. 
Insta destacar que futuros presidentes do Bra-
sil faziam coro a esse debate, a exemplo de 
Hermes da Fonseca e Epitácio Pessoa.

Mas, apesar de toda movimentação que 
aconteceu de norte a sul do País, com a pro-
mulgação da Constituição em 1891, veio a 
frustração: as mulheres continuaram sem di-
reito ao voto.

Assim, em 1910, foi fundado o Partido Re-
publicano Feminino. Sim, um Partido polí-

tico formando por quem não tinha direitos 
políticos.

Destaca-se a figura de Leolinda Figueiredo 
Daltro, militante pelo direito de igualdade ju-
rídica, política e civil entre homens e mulhe-
res, professora, casada, mãe de quatro filhos, 
abriu caminho para a legitimidade ativa e 
passiva eleitoral das mulheres brasileiras, fun-
dando, ao lado de outras notáveis, o Partido 
Republicano Feminino - PRF.

Além dos direitos políticos, o estatuto do 
Partido também relacionava como objeto de 
discussão e luta a questão da exploração se-
xual, com isso, o grupo liderado pela profes-
sora Leolinda antecipava em quase um século 
uma discussão atual.

Inicialmente, o direito de voto era dado 
apenas às mulheres casadas (desde que tives-
sem autorização do marido), solteiras com 
autonomia financeira e viúvas. Mas, como as 
mulheres representavam uma boa parte da 
população votante, em 1934, foi estendido o 
direito de exercer a cidadania através do voto 
a toda mulher com mais de 21 anos.

Quanto às mulheres casadas importante 
uma reflexão.

Em 1962 foi promulgado no Brasil o Estatu-
to da Mulher Casada, e com ele a mulher bra-
sileira casada adquiriu sua capacidade plena. 
Destaque à incongruência: entre 1934 e 1962 
a mulher casada podia plenamente votar (sem 
autorização do marido), mas não possuía ca-
pacidade absoluta para exercer outros atos da 
vida civil, como assinar contrato de trabalho 
e estudar.

Em que pese o texto Constitucional - marco 
histórico brasileiro de garantia à igualdade ju-
rídica entre os sexos-, ainda hoje se verificam 
diferenças jurídicas, sociais e políticas entre 
homens e mulheres.

Pesquisas apontam que mulheres brasileiras 
continuam ganhando menos que os homens 
(no desempenho do mesmo cargo, mesma 
função e mesma carga horária), estando uma 
parcela menor presente nos espaços de co-

“No Brasil, o salário de uma 
brasileira com escolaridade 

superior chega a ser 
até 66% inferior ao de 

brasileiros com o mesmo 
grau educacional”

N

mando, e, ainda, com a maior carga da res-
ponsabilidade doméstica dos casais, educação 
dos filhos e cuidado com idosos. 

Segundo o Fórum Econômico Mundial (re-
latório publicado em 2016) o Brasil, analisan-
do o índice global de desigualdade de gênero, 
ocupa, num ranking de 144 países, a posição 
de número 129 quando o assunto é igualdade 
salarial entre homens e mulheres.

O Programa Nacional das Nações Unidas 
apresentou, no ano de 2015, dados coletados 
entre 2010 e 2015, em que ficou demonstra-
do que no Brasil o salário de uma brasileira 
com escolaridade superior chega a ser até 66% 
inferior ao de brasileiros com o mesmo grau 
educacional.

A Constituição do Brasil recente completou 
30 anos, com ela a esperança de que homens 
e mulheres sejam reconhecidos e respeitados 
como sujeitos de direitos e obrigações, viven-
do em uma sociedade livre, justa e solidária.



26 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

m novembro do ano passado, a Secreta-
ria do Tesouro Nacional confirmou que 
o Espírito Santo foi o único Estado da 

Federação a receber a nota máxima na avalia-
ção da capacidade de pagamento. 

Segundo o Boletim de Finanças dos Entes 
Subnacionais de 2018 da Secretaria, a classifica-
ção positiva foi resultado do modelo de gestão 
fiscal adotado pelo Governo Estadual e tem re-
flexos diretos na atração de investimentos para 
o Estado. Em 2017, o Espírito Santo também 
obteve a nota A, dividindo o topo do ranking 
com o Pará.

Na época, o então governador Paulo Har-
tung destacou que o resultado é muito positivo 
para o Espírito Santo e que faz parte de uma 
trajetória planejada pelo Governo do Estado.

“Estou muito feliz como capixaba e gover-
nador por estarmos em uma posição diferen-
ciada como mostra esse desempenho. Com 
isso, quem ganha são os capixabas, porque, 
consequentemente, conseguimos comprar 
mais barato no mercado, contratar operações 
de empréstimos com juros mais baixos e ter 
acesso ao crédito. Ganham os capixabas com 
mais investimentos em áreas estratégicas e de-
safiadoras como Educação, Saúde, Segurança, 
Meio Ambiente e Ciências e Tecnologia. É uma 
conquista muito importante e cada vez mais o 
Brasil está nos olhando com respeito e admira-
ção”, ponderou.

Para o procurador-geral do Estado do Es-
pírito Santo Rodrigo Francisco de Paula, além 
do importante papel de atuar na recuperação 

judicial e extrajudicial dos créditos tributários 
e não tributários do Estado, a PGE também 
contribui para a efetividade de um ambiente de 
negócios favorável à implantação e desenvolvi-
mentos de novos empreendimentos. 

“A forte atuação da PGE [Procuradoria Geral 
do Estado], além da efetiva cobrança do crédito 
tributário e não tributária, visa inibir a concor-
rência desleal praticada por empresas sonega-
doras de tributo. Os Cartórios de Protesto do 
Estado do Espírito Santo são um grande instru-
mento no auxílio na recuperação dos créditos 
tributários e não tributários do Estado, contri-
buindo de maneira efetiva para o desafogo do 
Poder Judiciário”, afirma o procurador. 

Veja os valores recuperados pela PGE/ES 
por meio do protesto extrajudicial

Cartórios de Protesto do Espírito Santo 
recuperam quase R$ 11 milhões para os 
cofres da Procuradoria-Geral do Estado
No fim do ano passado, a Secretaria do Tesouro Nacional avaliou o modelo de gestão 
fiscal do Estado como o melhor do País devido à sua capacidade de pagamento

“Mais seguro para o credor 
e para o devedor, uma vez 
que a intimação é feita com 

comprovante de recebimento, 
e seus serviços são 

fiscalizados pelo Judiciário”

Paulo Guilherme Fonseca, 
gerente do IEPTB/ES

E

“Conseguimos comprar mais barato no 
mercado, contratar operações de empréstimos 
com juros mais baixos e ter acesso ao crédito”

Paulo Hartung, ex-governador do Estado do Espírito Santo

Ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung entrega a faixa para o atual governador do Estado, 
o engenheiro e advogado Renato Casagrande (PSB)

Ano  Valor 
2012 R$ 257.110,11
2013 R$ 2.084.034,08
2014 R$ 2.111.507,75
2015 R$ 995.758,13
2016 R$ 1.198.910,04
2017 R$ 2.809.712,59
2018 R$ 1.460.034,58
2019 (até 24 de janeiro) R$ 32.281,57
Todos os anos  R$ 10.949.348,85

Fonte: PGE/ES
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“A grande vantagem do 
Protesto é sua agilidade 
e praticidade no ato da 

notificação do contribuinte 
em relação à sua 

responsabilidade fiscal”

Rodrigo Francisco de Paula, 
procurador-geral do Estado do Espírito Santo 

“Temos a esperança de que 
com o apoio do Tribunal de 

Justiça vamos conseguir 
emplacar a postecipação 

ainda este ano”

Rogério Lugon Valladão, 
vice-presidente do IEPTB/ES

Procurador-geral do ES, Rodrigo Francisco 
de Paula elogia os Cartórios de Protesto do 
Estado: “grande instrumento no auxílio à 
recuperação dos créditos”

Vice-presidente do IEPTB/ES, Rogério Lugon 
Valladão explica que o uso dos cartórios 
desafoga o Poder Judiciário: “mais vantajoso 
para o usuário”

díVida atiVa 
A possibilidade de protestar em cartório todas 
as empresas e pessoas físicas que estiverem 
inscritas em Dívida Ativa com o Estado acon-
tece desde a promulgação da Lei 9.876/2012, 
de autoria do Poder Executivo estadual. 

De acordo com o procurador Rodrigo Fran-
cisco de Paula, de 2012 até janeiro de 2019, fo-
ram protestadas mais de 25 mil Certidões de 

Dívida Ativa (CDAs), sendo o valor recupera-
do da dívida ativa no Espírito Santo de quase 
R$ 11 milhões. 

“A grande vantagem do Protesto é, obser-
vados todos os preceitos legais, sua agilidade 
e praticidade no ato da notificação do con-
tribuinte em relação à sua responsabilidade 
fiscal, ou seja, seu dever de pagar os impostos 
devidos na forma da lei”, garante o procurador. 

Para o vice-presidente do Instituto de Estu-
dos e Protestos de Títulos do Brasil – Seção 
Espírito Santo (IEPTB/ES) e diretor de protes-
to do Sindicato dos Notários e Registradores 
do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), 
Rogério Lugon Valladão, o uso dos cartórios 
extrajudiciais na prática de diversos procedi-
mentos judiciais é a melhor forma de desafo-
gar o Poder Judiciário. 

“O uso dos cartórios extrajudiciais é mais 
vantajoso para o usuário porque os cartórios 
são mais céleres e baratos do que o serviço 
judicial, prestam serviços de modo adequado 
e eficiente, geram segurança para as partes, 
além de possuírem uma capilaridade enorme, 
pois estão presentes em praticamente todos os 
distritos do nosso País. Por tudo isso, tenho a 
certeza de que os cartórios extrajudiciais são a 
melhor opção para desafogar o Poder Judiciá-
rio”, explica Valladão, que também é tabelião 
de Protesto em Cachoeira de Itapemirim (ES). 

Gerente do IEPTB/ES, Paulo Guilherme 
Fonseca acredita que o protesto é a ferramenta 
mais eficaz existente no mercado de cobrança, 
pois recupera mais de 60% dos créditos em até 
três dias úteis.

“Mais seguro para o credor e para o deve-
dor, uma vez que a intimação é feita com com-
provante de recebimento (AR) e seus serviços 
são fiscalizados pelo Poder Judiciário. Ade-
mais, dispõe de um banco de dados (Central 
Nacional de Protesto), que pode ser consulta-
do por qualquer pessoa acessando o site www.
pesquisaprotesto.com.br e também através do 
aplicativo gratuito ‘Consulta Protesto’ dispo-
nível para sistemas Android e IOS”, relata o 
funcionário. 

Segundo o vice-presidente do IEPTB/ES, a 

ferramenta do Protesto poderia ser aprimo-
rada caso vigorasse no Estado a questão da 
postecipação, que segundo ele já está presen-
te em 19 estados e no Distrito Federal, tendo 
avançado e ganhado bastante a preferência do 
mercado de crédito e cobrança. 

“Temos a esperança de que com o apoio do 
Tribunal de Justiça vamos conseguir empla-
car a postecipação ainda este ano”, conclui o 
tabelião.
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