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EDITORIAL

O Sinoreg-ES
é destaque em
território nacional

N

ada mais gratificante do que ver o trabalho sendo reconhecido. Até mesmo
difícil encontrar palavras para descrever o tamanho dessa conquista. É com
muita alegria e satisfação que revelo a grandiosidade do Sinoreg-ES perante
todo o País. Saibam que isso é fruto de muita dedicação e luta. Receber o “Prêmio Nacional de Sindicato Destaque” demonstra toda nossa credibilidade.
No Espírito Santo, o Sinoreg-ES batalha a cada dia pensando em como defender os
direitos da classe e está sempre em busca de inovações para o serviço notarial e registral.
Alguns projetos que temos orgulho de revelar é a parceria com o Tribunal de Justiça do
Espírito Santo onde formamos a primeira turma de delegatários em mediação judicial
do País e também o projeto de regularização fundiária de terras capixabas em parceria
com diversas prefeituras locais.
Não paramos por aí. Por lei, o Sinoreg-ES é o gestor do fundo de ressarcimento dos
atos gratuitos praticados pelo Registro Civil e atualmente estamos implementando um
sistema de informatização do envio de relatórios e controle cadastral das serventias capixabas, abolindo o uso de papel. É um investimento de alto custo, mas que será um
grande avanço na prestação do serviço para as serventias extrajudiciais.
Sempre pensando em aproximar ainda mais o associado, criamos o Clube de Benefícios do Sinoreg-ES, pelo qual os associados conseguem descontos em diversos serviços,
da educação ao lazer, da saúde à informática e muito mais. Sou um privilegiado por
estar na presidência hoje. É um marco muito importante para a classe e precisamos de
mais união.
Reafirmamos o nosso compromisso de resgatar a essência da nobre função que nos
foi delegada. Nesse sentido, o Sinoreg-ES se compromete em não medir esforços para
avançar na superação de obstáculos, quaisquer que sejam. E nada disso seria possível se
não fossem os cartórios capixabas, o prêmio é de todos.
Márcio Valory Silveira
Presidente do Sinoreg-ES

“Receber o Prêmio
Nacional de Sindicato
Destaque demonstra
toda nossa
credibilidade”

Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES
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Ex-prefeito de Vila Velha tem
mandato restituído após ser
cassado durante ditadura militar
Hugo Ronconi, que também foi presidente do Sinoreg-ES, acabou sendo
cassado após uma polêmica envolvendo postes de iluminação no município

“Em minha avaliação, a
restituição simbólica de meu
mandato de prefeito de Vila
Velha significa uma fortuna
que deixo para meus filhos,
netos e bisnetos”
Hugo Ronconi,
ex-prefeito de Vila Velha
e ex-presidente do Sinoreg-ES

Ex-prefeito de Vilha Velha (ES), Hugo Ronconi teve seu mandato restituído simbolicamente pelo atual prefeito do município, Max Filho (PSDB)

C

assado pela ditadura militar em 1968,
o ex-prefeito de Vila Velha e ex-presidente do Sindicato dos Notários e
Registradores do Estado do Espírito Santo
(Sinoreg-ES) Hugo Ronconi teve seu mandato
restituído simbolicamente pelo prefeito Max
Filho (PSDB), durante as comemorações dos
484 anos do município, realizada em sessão
solene promovida pela Câmara Municipal da
cidade no Centro de Convenções de Vila Velha (ES).
O ex-prefeito foi cassado, dentre outros motivos, por uma questão prosaica: na época, ele
não atendeu a um pedido do Exército e não
instalou postes de iluminação na entrada do
4
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quartel do então 3º BC, na Prainha. O município, com poucos recursos naquele momento,
estava instalando postes em Jardim Marilândia, na periferia pobre da região.
“Em minha avaliação a restituição simbólica de meu mandato de prefeito de Vila Velha
significa uma fortuna que deixo para meus
filhos, netos, bisnetos e tantas outras pessoas
agregadas com o nome Ronconi e grande número de amigos que sempre acreditaram na
minha honradez, seguindo de cabeça erguida
confiante em um futuro que chegou, após 50
anos, para restituir a paz de meu espírito, e
pelas lutas pelas quais eu passei”, comenta o
ex-prefeito.

Ainda de acordo com Ronconi, a comemoração dos 484 anos do município de Vila Velha
representa orgulho para todos vilavelhenses.
“Vila Velha é o berço da colonização do solo
Espiritosantense, que recebeu os portugueses
comandados por Vasco Fernandes Coutinho
em 1535. Hoje temos uma cidade em grande
progresso com muitas atrações turísticas, especialmente o Convento de Nossa Senhora da
Penha e uma excelente orla marítima com as
melhores praias do nosso Estado. Para mim, a
data comemorada em 2019 é de alta relevância pelo reconhecimento dos atuais vereadores
componentes da Câmara Municipal, que decidiram me devolver mesmo que simbolica-

mente o cargo de prefeito municipal”, pontua
o ex-presidente do Sinoreg-ES.
Para o prefeito de Vila Velha, Max Filho
(PSDB/ES), a homenagem ao ex-prefeito é
extremamente justa e honrosa para quem serviu a vida pública como Ronconi fez. “É uma
justiça e uma homenagem, na qual não só a
Prefeitura mas também a Câmara Municipal
promovem um ato conjunto no sentido de desagravar um homem público que serviu à nossa cidade e que teve seu mandato, obtido nas
urnas, ceifado por um ato de força do arbítrio,
que o retirou do legítimo exercício de mandato de prefeito da nossa cidade”, argumenta
o prefeito.
O caminho até o Sinoreg-ES
Ronconi, hoje com 84 anos de idade, mora em
Itaparica, litoral baiano, e continua atento observador da vida política. Para ele, a ditadura
militar ocorreu em virtude de muitas turbulências dos vários partidos políticos, ocasionando muitas greves e no entendimento dos
militares contrárias à segurança nacional.
“Em Julho de 1969, fui cassado perdendo o

cargo de prefeito. Em virtude desse ato, perdi
o direito de exercer o cargo de tabelião e registrador civil, sendo obrigado durante 10 anos
a exercer a profissão digna de vendedor para
algumas empresas, iniciando com a venda de
perfumes”, relembra o ex-prefeito.
Com a extinção do Ato Inconstitucional de
número 5, no Governo do General João Batista de Figueiredo, foi aprovada a Lei da Anistia
em 1979, que dava o prazo de um ano a partir
daquela data para os atingidos com a perda do
exercício de suas profissões requererem a reversão para seus cargos.
“No Governo Estadual de Eurico Rezende
requeri o retorno ao Cartório, que após informações de uma comissão designada constataram que fui atingido e taxado como subversivo e não por corrupção. Foi publicado o Ato
no Diário Oficial, permitindo-me o retorno
às atividades Notariais e Registrais, que exerci
com eficiência e honradez até o ano de 1990,
continuando a trabalhar espontaneamente no
mesmo cartório sem vínculo empregatício
e iniciando nova atividade como membro e
fundador do Sinoreg-ES”, revela Ronconi.

“É uma justiça e uma
homenagem, na qual não só
a Prefeitura mas também a
Câmara Municipal promovem
um ato conjunto no sentido
de desagravar um homem
público que serviu à nossa
cidade”
Max Filho (PSDB),
prefeito de Vila Velha-ES
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ENCCLA discute provimento que
integra notários e registradores ao
combate à lavagem de dinheiro no País
Documento que dá cumprimento à Ação 12/2019 deve
ser editado ainda este ano pela Corregedoria Nacional

Responsáveis pela coordenação da Ação, o CNJ e o MPF estiveram representados pelo juiz auxiliar da Corregedoria Nacional da Justiça Jorsenildo Dourado
do Nascimento e pelo procurador federal Rafael Brum Miron
6
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A

Corregedoria Nacional de Justiça está
em vias de publicar um provimento
que terá a missão de dar cumprimento
à Ação 12 da Estratégia Nacional de Combate
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). A medida faz parte do pacote de 14
ações para 2019 aprovado durante a XVI Reunião Plenária Anual do colegiado, realizada
em novembro do ano passado. A ação 12/2019
tem como objetivo integrar notários e registradores no combate e prevenção aos crimes
de lavagem de dinheiro e corrupção.
Criada em 2003, a ENCCLA é a principal fonte de articulação para arranjos e formulação de
políticas públicas voltadas ao combate a crimes
financeiros. As discussões são realizadas em
conjunto com órgãos dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, das esferas federal e estadual e, em alguns casos, municipal, bem como
com o Ministério Público de diferentes esferas.
Ainda em andamento por parte da Corregedoria, a edição do provimento foi tema da
primeira reunião de trabalho da ENCCLA,
que aconteceu em abril em Brasília (DF).
“Há alguns pontos nos quais será essencial a
colaboração dos notários e registradores, que
são aqueles que estão na ponta do atendimento, exemplificando e definindo quais são os
casos práticos que costumam acontecer e que
podem se tornar pontos bases para a indicação de suspeição”, explicou o juiz auxiliar da
Corregedoria Jorsenildo Dourado.
Autor do livro “Notários e Registradores no
Combate à Lavagem de Dinheiro”, o procurador do 5º Ofício Criminal e de Combate à
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro de Curitiba (PR), Rafael Brum Miron, afirma que foi
muito importante a criação da Ação 12/2019.
“Essa ação proporcionou maior visibilidade
ao assunto, bem como viabilizou a participação no debate dos mais diferentes atores sociais e estatais com suas múltiplas percepções,
no anseio de tornar efetiva essa integração”,
aponta o procurador.
Para ele, o envio de informações sobre operações atípicas vai ampliar a capacidade do Estado em identificar esses crimes, aprimorando
as possibilidades de combate.

Segundo o procurador federal Rafael Miron,
notários e registradores são profissionais
qualificados, cuja seriedade e confiabilidade é
reconhecida

“Essa ação proporcionou
maior visibilidade ao assunto,
bem como viabilizou a
participação no debate dos
mais diferentes atores sociais
e estatais”
Rafael Brum Miron,
procurador federal

“São profissionais qualificados, cuja seriedade
e confiabilidade é reconhecida ontologicamente. Ademais, com regras rígidas de escrituração
e guarda de documentos e ampla fiscalização de
seus atos pelo Poder Judiciário. Enfim, são profissionais que detêm informações importantes e
confiáveis”, pondera o procurador.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Atuação do Coaf
Tanto a criação da ENCCLA como a possível
inclusão de notários e registradores no combate à lavagem de dinheiro são consequências da ação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), criado pela Lei
nº 9.613, de 3 de março de 1998.
Ligado atualmente ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Economia, o órgão
tem como competência receber, examinar
e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas; comunicar às autoridades
competentes nas situações em que detectar
suspeita da existência de crimes de lavagem,
ocultação de bens, direitos e valores, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer
outro ilícito.
Ainda de acordo com o Ministério da Justiça, o Coaf visa também coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca
de informações que viabilizem o combate à
ocultação ou dissimulação de bens, direitos
e valores, além de disciplinar e aplicar penas
administrativas aos setores econômicos para
os quais não haja órgão regulador ou fiscalizador próprio.
Segundo o presidente do Coaf e auditor
fiscal da Receita Federal do Brasil, Roberto
Leonel, o trabalho de inteligência financeira
realizado pelo órgão contribui para viabilizar
o bloqueio, pelas autoridades competentes,

de valores em contas correntes, fundos de
investimentos e previdências privadas pertencentes a pessoas investigadas por crime
de lavagem de dinheiro ou outros ilícitos, no
Brasil e no exterior. Apenas em 2018, temse notícia de ordens judiciais de bloqueio da
ordem de R$ 176 milhões que contaram com
apoio de trabalhos de inteligência financeira
do Coaf.
“Devido à capilaridade dos notários e registradores em todo o território nacional,
bem como à importância de sua atuação em
operações essenciais, as informações fornecidas por esses profissionais podem ser extremamente úteis para a efetiva prevenção e
combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no País”, aponta o presidente Leonel.
De acordo com ele, o Coaf tem buscado reforçar a atuação com órgãos parceiros
para aumentar a efetividade de suas ações,
incluindo melhorias nos processos de produção de inteligência financeira e na supervisão
aos segmentos regulados.
“Além da crescente integração com outros
órgãos, já mencionada, é importante destacar
o investimento em tecnologia da informação e, especialmente, no reforço à equipe de
cientistas de dados do órgão. Isso permitirá
enormes avanços no tratamento e análise de
grandes volumes de dados, permitindo uma

"Os delegatários vivem
vinte quatro horas por dia
as transações da cidade,
sabem o valor justo que
cada bem possui em sua
área de atuação. Em cidades
menores, os notários e
registradores chegam a
conhecer até mesmo as
pessoas que possuem
condições financeiras
adequadas para comprar ou
vender bens."
Luiz Cláudio,
diretor de Registro de
Imóveis do Sinoreg-ES
Para o diretor de registro de imóveis do SinoregES, Luiz Cláudio, notários e registradores podem
colaborar no combate aos crimes financeiros
com conhecimento e sensibilidade
8
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“Há alguns pontos nos
quais será essencial a
colaboração dos notários
e registradores, que são
aqueles que estão na ponta
do atendimento”
Jorsenildo Dourado,
juiz auxiliar da Corregedoria
Nacional de Justiça

melhor avaliação do risco das comunicações
recebidas através de mecanismos como algoritmos de análise preditiva e aprendizado de
máquina. Esse é, sem dúvida, um dos maiores
desafios e o que permitirá os maiores avanços
no combate a esse ilícito”, enfatiza Leonel.
Opinião capixaba
Para o registrador de imóveis em Cariacica
e diretor de registro de imóveis do Sindicato
dos Notários e Registradores do Estado do
Espírito Santo (Sinoreg-ES), Luiz Claúdio,
notários e registradores podem colaborar no
combate aos crimes financeiros, empregando não só seu conhecimento jurídico, mas
também sua sensibilidade e experiência nas
transações que são a eles submetidas, especialmente aos notários, aos quais os negócios jurídicos são solicitados e eventualmente formalizados.
Segundo ele, não há dúvidas de que que no
âmbito das serventias extrajudiciais, o Tabelionato de Notas e o Registro de Imóveis são
aquelas que podem ser aliadas no combate aos
crimes de lavagem de dinheiro.
“O RGI e o Notas podem colaborar na indicação de prática de crimes até mesmo com
elementos objetivos, pois são de fácil percepção aquelas transações que indicam valores
discrepantes com o praticado no mercado.
Os delegatários vivem vinte quatro horas por
dia as transações da cidade, sabem o valor
justo que cada bem possui em sua área de
atuação. Em cidades menores, os notários e
registradores chegam a conhecer até mesmo
as pessoas que possuem condições financeiras adequadas para comprar ou vender bens”,
avalia o registrador.
Segundo o presidente do Sinoreg-ES,
Márcio Valory, notários e registradores de
todo o País lidam diariamente com diversas espécies de transações financeiras, sejam
imobiliárias, bancárias, de bens móveis, objetos de herança.
“Os delegatários sabem desta responsa-

bilidade e buscam exercer a atividade com
a maior transparência possível, tendo em
vista que são alvos constantes de correições
e fiscalização por parte do Poder Judiciário. A participação dos cartórios no auxílio ao Coaf e à ENCCLA parte da premissa
de assegurar a clareza nos atos produzidos
dentro das serventias para comprovar, por
exemplo, que determinada pessoa (física ou
jurídica) não esteja envolvida em esquemas
de lavagem de dinheiro”, opina o presidente
do Sinoreg-ES.
Para o assessor jurídico do Sindicato, Caio
Ivanov, embora os cartórios sejam considerados entes com o mais alto nível de segurança jurídica e confiabilidade pela população, é necessário que se discuta o tema de
forma minuciosa.
“É preciso que a regulamentação seja muito
bem redigida, pois de nada adianta a obtenção
de uma quantidade enorme de informações se
não souberem como filtrar o que é necessário
de fato, além do risco de acabar inviabilizando
a atividade por conta de exigências inapropriadas”, argumenta o assessor.

“A participação dos cartórios
no auxílio ao Coaf e à
ENCCLA parte da premissa
de assegurar a clareza nos
atos produzidos dentro das
serventias”
Márcio Valory,
presidente do Sinoreg-ES

Segundo o presidente do Sinoreg-ES, Márcio
Valory, notários e registradores de todo o País
lidam diariamente com diversas espécies de
transações financeiras
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“As informações fornecidas por notários e
registradores podem ser extremamente úteis para a
efetiva prevenção e combate à lavagem de dinheiro”
Segundo o presidente do Coaf, Roberto Leonel, notários
e registradores devem comunicar ao órgão operações suspeitas
de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo

A

uditor fiscal da Receita Federal do
Brasil (RFB) desde 1986, Roberto
Leonel foi chefe da área de inteligência
da RFB em Curitiba por 23 anos. Atualmente,
ele exerce a função de presidente do Coaf, órgão ligado ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Economia.
Em entrevista à Revista de Direito Notarial
e Registral do ES, ele fala sobre a atuação de
notários e registradores no combate à lavagem
de dinheiro, sobre a estrutura do Coaf e da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).

“Devido à capilaridade dos
notários e registradores em
todo o território nacional,
bem como à importância de
sua atuação em operações
essenciais, as informações
fornecidas por esses
profissionais podem ser
extremamente úteis para a
efetiva prevenção e combate
à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo
no País”
10 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como o Coaf e a ENCCLA atuam no combate à lavagem de dinheiro no País?
Roberto Leonel – O Coaf atua eminentemente
na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Criado
pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, o
órgão tem como competências: receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de
atividades ilícitas; comunicar às autoridades
competentes nas situações em que detectar
suspeita da existência de crimes de lavagem,
ocultação de bens, direitos e valores, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer
outro ilícito; coordenar e propor mecanismos
de cooperação e de troca de informações que
viabilizem o combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores; disciplinar e
aplicar penas administrativas aos setores econômicos para os quais não haja órgão regulador ou fiscalizador próprio.
Já a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA),
criada em 2003, é a principal rede de formulação de políticas públicas voltadas ao combate aos crimes financeiros. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação
Jurídica Internacional (DRCI), vinculado à
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério
da Justiça e Segurança Pública, atua como
secretaria-executiva da Enccla. O trabalho é
concretizado nas chamadas Ações, as quais
são elaboradas e pactuadas anualmente pelos
membros da ENCCLA.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como os notários e registradores podem
ajudar o Coaf e a ENCCLA no combate aos
crimes financeiros?
Roberto Leonel – Primeiramente é importante destacar que cabe ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) o papel de regular a atividade de
notários e registradores, inclusive no tocante à
comunicação ao Coaf de operações suspeitas
de lavagem de dinheiro e de financiamento do
terrorismo, tema que vem sendo discutido há
algum tempo e em breve será objeto de resolução daquele Conselho. Publicada essa norma, no que diz respeito ao relacionamento dos
notários e registradores com seus usuários, as
operações ou situações suspeitas deverão ser
comunicadas ao Coaf, na forma estabelecida
pelo CNJ. Recebida a comunicação, o Coaf faz
diversos cruzamentos das informações com
suas bases de dados, produz o Relatório de
Inteligência Financeira (RIF) e o envia para
as autoridades competentes para uma averiguação mais aprofundada. Devido à capilaridade dos notários e registradores em todo o
território nacional, bem como à importância

de sua atuação em operações essenciais, as informações fornecidas por esses profissionais
podem ser extremamente úteis para a efetiva
prevenção e combate à lavagem de dinheiro e
ao financiamento do terrorismo no País.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Quais as ações mais recentes do Coaf para
combater à lavagem de dinheiro?
Roberto Leonel – Internamente, houve significativo reforço na estrutura do Coaf. Dentre
os avanços, merece destacar a criação de uma
nova diretoria, o que permitiu especializar as
atividades da Diretoria de Inteligência Financeira, que passou a cuidar de forma dedicada
da produção de informação de inteligência,
e da Diretoria de Supervisão, focada na fiscalização do cumprimento das obrigações de
prevenção e combate à lavagem de dinheiro
e ao financiamento do terrorismo pelos setores regulados pelo Coaf. Foram também
criadas duas novas áreas: a CoordenaçãoGeral de Operações Especiais, que atuará em
estreita integração com forças-tarefa e órgãos
de persecução penal em casos de grande relevância, especialmente aqueles envolvendo
crime organizado e esquemas de corrupção;
e a Coordenação-Geral de Articulação Institucional, especializada no aprofundamento e
aperfeiçoamento das relações com entidades
nacionais e internacionais. Houve também
expressivo aumento no número de servidores
do Coaf, que contava com apenas 37 profissionais no final de 2018 e atualmente chegou
a 58, com processos em andamento que devem levar a um efetivo, em breve, de 75. No
âmbito externo, o Coaf tem buscado reforçar a
atuação com órgãos parceiros para aumentar
a efetividade de suas ações, incluindo melhorias nos processos de produção de inteligência
financeira e na supervisão aos segmentos regulados. A integração e a operação conjunta
são pontos-chave para um sistema efetivo de
prevenção e combate à lavagem de dinheiro e
ao financiamento do terrorismo.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Há uma estatística de valores recuperados a
partir da atuação do Coaf?
Roberto Leonel – A efetiva recuperação de
valores depende de uma decisão no curso de
um processo judicial, o que foge à atuação do
Coaf. No entanto, o trabalho de inteligência
financeira realizado pelo Coaf contribui para
viabilizar o bloqueio, pelas autoridades competentes, de valores em contas correntes, fundos de investimentos e previdências privadas
pertencentes a pessoas investigadas por crime
de lavagem de dinheiro ou outros ilícitos, no
Brasil e no exterior. Apenas em 2018, tem-

“Apenas em 2018, tem-se
notícia de ordens judiciais
de bloqueio da ordem de R$
176 milhões que contaram
com apoio de trabalhos de
inteligência financeira do
Coaf”

se notícia de ordens judiciais de bloqueio da
ordem de R$ 176 milhões que contaram com
apoio de trabalhos de inteligência financeira
do Coaf.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Quais as ações futuras pretendidas pelo Coaf
para dar andamento ao combate à lavagem
de dinheiro no País?
Roberto Leonel – Além da crescente integração com outros órgãos, já mencionada, é importante destacar o investimento em tecnologia da informação e, especialmente, no reforço
à equipe de cientistas de dados do órgão. Isso
permitirá enormes avanços no tratamento
e análise de grandes volumes de dados, permitindo uma melhor avaliação do risco das
comunicações recebidas através de mecanismos como algoritmos de análise preditiva e
aprendizado de máquina. Esse é, sem dúvida,
um dos maiores desafios e o que permitirá os
maiores avanços no combate a esse ilícito.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Qual a importância para o Brasil ser avaliado
pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI), que deverá acontecer em 2020?
Roberto Leonel – A avaliação é, realmente,
um momento muito importante para o Brasil,
que terá a oportunidade de demonstrar internacionalmente que seu sistema nacional de
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo é sólido e vem sendo
atualizado de acordo com as recomendações
do próprio GAFI e as melhores práticas internacionais. Como as recomendações sofrem
atualizações e as regras tornam-se cada vez
mais exigentes, a boa avaliação do Brasil será
um desafio muito grande para todos os órgãos
envolvidos no combate a esses ilícitos. Por outro lado, uma avaliação negativa poderia levar
o GAFI a indicar ressalvas aos demais países
em suas transações com o Brasil e, em casos
extremos, até mesmo a imposição de sanções,
que prejudicariam muito o comércio exterior
e a capacidade de captação de recursos.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Sinoreg-ES realiza curso sobre
Central dos Registradores de Imóveis
Treinamento permitiu que delegatários acompanhassem
a aula na sede do Sindicato e também por plataforma virtual

O

Sindicato dos Notários e Registradores
do Estado do Espírito Santo (Sinoreg
-ES), em parceria com a Escola Notarial e Registral (Enores) e com a Associação
dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp), realizou, no dia 29 de junho, o
curso sobre a “Central dos Registradores de
Imóveis”.
Ministrado pelas analistas de sistemas Samira Nogueira e Priscila de França e pelo
coordenador de projetos da Arisp, Augusto Sottano, o treinamento tratou de pontos
inerentes aos serviços praticados pelos Cartórios de Registro de Imóveis que utilizam a
Central em seu dia a dia de trabalho.
Na oportunidade, os presentes puderam
aprender mais sobre a Central de Serviços
Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis, uma plataforma integradora
de hardwares e softwares de suporte ao Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI),
na forma prevista na Lei nº 11.977, de 7 de
julho de 2009, e no Provimento CNJ nº 47,

Palestrantes trataram de serviços específicos que utilizam a Central dentro dos Cartórios de Registro
de Imóveis

Ao final, o participantes receberam certificado de participação com carga horária de oito horas
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de 19 de junho de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça.
Durante o curso, que contou com a presença de diversos delegatários do foro extrajudicial que atuam no território capixaba, os palestrantes revezaram a fala entre si, buscando
atrair a atenção dos participantes. Também
apresentaram uma série de outras informações úteis e tiraram muitas dúvidas dos interessados.
Com início às 9 horas, intervalo para coffee
break, almoço para os presentes e encerramento às 17 horas, o curso também foi transmitido online para aqueles que não puderam
comparecer à sede do Sindicato. O sistema
foi bastante elogiado pelos participantes.
A pesquisa de satisfação revelou que o curso tem total importância, eis que tratou detalhadamente sobre o uso da Central e dos
benefícios existentes por conta da integração
com outros sistemas. Ao final, os participantes receberam certificados de participação
com carga horária de oito horas.

Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo
Mês de maio de 2019
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 ABRIL/2019,
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 MAIO/2019
foi de:
Redução global do repasse: 33% (Trinta e três por
cento), aplicando-se este percentual para todas as
rubricas que atualmente são pagas pelo FARPEN.
Vitória, 03 de junho de 2019.
MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)		594.115,92
Saldo em caixa mês anterior		7.817,92
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES		0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 		
601.933,84
B – PAGAMENTOS		
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil
542.064,12
2 – Repasse de Contribuição Sindical
35.875,24
3 – Devolução FARPEN
0,00
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços
637,20
5 - Repasse ao Sinoreg-ES
11.882,32
5.1 - 2% referente depósito entre 18/04 a 30/04
240,50
6 – Repasse à AMAGES
11.872,37
6.1 – 2% referente depósito entre 18/04 a 30/04
240,50
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 005/2019
2.739,43
SALDO LÍQUIDO
(605.551,68)
(3.617,84)
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado.
(CDB)
(59.411,59)
C.a – 10% referente depósito entre 18/04 a 30/04		
(1.202,52)
SALDO		(3.617,84)
Recebimentos entre 20/05 a 31/05		12.945,90
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881		
9.328,06
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Sinoreg-ES é homenageado
durante segunda edição da Concart
Evento realizado pela CNR aconteceu entre os dias 6 e 7 de junho, em Natal (RN)

Evento reuniu importantes membros do Poder Judiciário para debater temas de relevância para a atividade notarial e registral do País
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Presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory (esq.) recebe homenagem do presidente da CNR, Rogério
Bacellar, pelos relevantes serviços prestados à atividade notarial e registral

O

Sindicato de Notários e Registradores
do Estado do Espírito Santo (Sinoreg
-ES), representado pelo seu presidente
Márcio Valory da Silveira, foi homenageado
durante a abertura da Conferência Nacional
dos Cartórios de 2019 (Concart), realizada
pela Confederação Nacional de Notários e
Registradores (CNR), entre os dias 6 e 7 de
junho, no Serhs Natal Grand Hotel, em Natal,
Rio Grande do Norte.
A homenagem foi um reconhecimento da
CNR aos relevantes serviços prestados pelo
Sinoreg-ES à atividade Notarial e de Registro. Valory conta que, no Espírito Santo, o
Sindicato batalha para defender os direitos
da classe e está sempre em busca de inovações para o serviço notarial e registral. “Alguns projetos que temos orgulho de revelar
é a parceria com o Tribunal de Justiça do
Espírito Santo, por meio da qual formamos
a primeira turma de delegatários especializada em mediação judicial do País e também o

“Sou um privilegiado
por estar à frente deste
Sindicato. Por fim, vejo que
essa premiação revela o
quanto estamos avançando.
De tantas entidades
representativas espalhadas
pelo País, o Sinoreg-ES foi
destaque nacional e essa
conquista é de todos os
delegatários capixabas.
Estou muito orgulhoso.”
Márcio Valory,
presidente do Sinoreg-ES
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projeto de regularização fundiária de terras
capixabas em parceria com diversas prefeituras locais”, conta.
O presidente da instituição capixaba conta ainda que por ser o Sinoreg-ES gestor do
fundo de ressarcimento dos atos gratuitos praticados pelo Registro Civil, atualmente estão
implementando um sistema de informatização do envio de relatórios e controle cadastral
das serventias, abolindo, dessa forma, o uso de
papel. “É um investimento de alto custo, mas
que será um marco da atual gestão”, explica.
Outra iniciativa de destaque é a criação do
Clube de Benefícios, pelo qual os associados
conseguem descontos em serviços que vão
da educação ao lazer, da saúde à informática.
Segundo Valory, o objetivo é aproximar ainda mais os associados da entidade. “Sou um
privilegiado por estar à frente deste Sindicato. Por fim, vejo que essa premiação revela o
quanto estamos avançando. De tantas entidades representativas espalhadas pelo País, o
Sinoreg-ES foi destaque nacional e essa conquista é de todos os delegatários capixabas.
Estou muito orgulhoso”, celebra o presidente
do Sindicato capixaba.
O presidente do Sinoreg-ES parabenizou
os envolvidos na produção da segunda edição
da Concart, “em especial Rogério Bacellar,
que está à frente da CNR e faz um excelente
trabalho pela classe notarial e registral”. Ele
acrescentou ainda que o evento se mostrou
muito produtivo, por ter tratado de temas que
cercam o Direito Notarial e Registral, como a
participação dos cartórios junto ao Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf),
métodos de compliance para organização interna das serventias, blockchain, e diversos
outros provimentos recentemente publicados

“Temos representação,
temos legitimidade e lutamos
pelo engrandecimento
da atividade notarial e
registral. Em cada comarca,
os cartórios são sinônimo
de dignidade e respeito.
Por isso é tão importante
o diálogo entre cartórios e
corregedorias para aprimorar
o segmento notarial e
registral”
Rogério Bacellar,
presidente da CNR
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Corregedor nacional da Justiça, ministro Humberto Martins destacou a importância do extrajudicial
como instrumento de crescimento e desenvolvimento econômico

pelo CNJ. “Observa-se que a presença em um
evento deste porte permite que toda a classe
seja beneficiada, eis que muitas novas ideias
são colhidas para eventualmente serem aplicadas no território capixaba”, concluiu.
O Evento
Com participação de importantes representantes do Poder Judiciário brasileiro, como
magistrados dos Tribunais de Justiça e membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a segunda
edição da Conferência compartilhou com os
presentes o aprofundamento de temas acerca
da relevante atuação dos profissionais do serviço de notas e registro brasileiro.
Antes do início da palestra magna, realizada pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, o presidente da CNR,
Rogério Portugal Bacellar, destacou em seu
discurso de abertura o papel do extrajudicial e
a importância dos diálogos entre os cartórios
e as corregedorias.
“Temos representação, temos legitimidade
e lutamos pelo engrandecimento da atividade
notarial e registral. Em cada comarca, os cartórios são sinônimo de dignidade e respeito.
Por isso é tão importante o diálogo entre cartórios e corregedorias para aprimorar o segmento notarial e registral”, declarou Bacellar.
O ministro Humberto Martins, durante a
apresentação da palestra magna, falou sobre a
importância da desburocratização de atos, dos
Ofícios da Cidadania, da desjudicialização, do

“Observa-se que a presença
em um evento deste porte
permite que toda a classe
seja beneficiada, eis que
muitas novas ideias são
colhidas para eventualmente
serem aplicadas no território
capixaba”
Márcio Valory,
presidente do Sinoreg-ES

apostilamento de documentsos, do uso da tecnologia, entre outros envolvendo a atividade
extrajudicial.
“A desburocratização implementada pela
atividade notarial e registral contribui para
que os direitos sejam implementados quase
que instantaneamente, garantindo sempre o
produto maior do seu trabalho: a cidadania.
Tomemos como exemplo a diminuição do índice de crianças sem registro de nascimento.
Marca histórica alcançada através dos cartórios”, declarou Martins.
Outro ponto abordado pelo corregedor foi a
implantação dos ofícios da cidadania, ressaltando a Lei nº 13.484/17, que possibilitou que os ofícios de Registro Civil de todo o Brasil passassem
a prestar outros serviços por meio de convênio
com órgãos públicos e entidades interessadas.

“Nós temos mais uma vez a participação
do extrajudicial como instrumento de crescimento e desenvolvimento econômico, social
e político do povo brasileiro. Então os cartórios e os registradores participam com a sua
parcela, com o seu trabalho e com a sua missão para o crescimento do Brasil”, destacou
o ministro.
Ao final de sua palestra, o ministro recebeu
a Comenda do Mérito Notarial e Registral,
instituída pela Confederação Nacional de Notários e Registradores em reconhecimento das
ações voltadas ao apoio, promoção e defesa da
atividade notarial.
“Me sinto honrado em receber essa comenda que hoje me é outorgada, pois entendo a

Confederação Nacional de Notários e Registradores como uma instituição com papel
bem mais amplo do que a simples promoção
e defesa dos interesses dos notários e registradores, mas como uma defensora da sociedade
brasileira, da democracia e da Justiça, trabalhando em conjunto com o Poder Judiciário
para podermos concretizar as promessas do
Estado social, de forma humana, justa e fraterna”, encerrou Martins.
Também estiveram presentes à cerimônia
o presidente da Federação Interestadual dos
Notários e Registradores do Sudeste e Centro
Oeste (Finorsc), Maurício Leonardo; o deputado federal Alex Canziane; a corregedora-geral de Justiça do Estado do Rio Grande

do Norte, desembargadora Judite Nunes; o
ministro aposentado do STJ Fernando Gonçalves; o presidente da Federação dos Notários
e Registradores da região Norte e Nordeste
(Finnotar); o presidente da Associação dos
Registradores das Pessoas Naturais (Arpen
-Brasil) e do Instituto dos Registradores das
Pessoas Naturais do Paraná (Irpen/PR), Arion
Toledo Cavalheiro Júnior; o vice-presidente
da Associação dos Notários e Registradores
do Brasil (Anoreg/BR), Germano Carvalho
Toscano de Brito; o presidente do Instituto
de Registros de Distribuição do Brasil (Irdb),
José Cruz; e o presidente do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas
Jurídicas (IRTDPJ), Rainey Alves Marinho.

O papel dos cartórios no combate à
corrupção e à lavagem de dinheiro
Após a palestra magna foram convidados ao
palco os membros que participaram da palestra “O papel dos cartórios na prevenção à
corrupção e à lavagem de dinheiro”. Dentre
os participantes estavam o tabelião de notas
e presidente da Finorsc, Maurício Leonardo; o diretor de supervisão do Coaf, Ricardo Líao; o tabelião e registrador no Distrito
Federal e presidente do Colégio Notarial do
Brasil - Seção Distrito Federal (CNB/DF),
Hércules Benício; o delegado da Polícia Federal, especialista em crimes contra o mercado
de capital, Edson Garutti; o desembargador
Marcelo Guimarães; e o vice-presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mi-

O painel debateu
sobre a inciativa do CNJ,
que pretende criar um
provimento oficializando a
obrigatoriedade dos cartórios
informarem ao Coaf sobre
as transações suspeitas,
vista com muita positividade
pelo órgão, que acredita
que o documento trará uma
boa orientação a todos os
registradores e notários em
relação ao tema

O painel destacou a importância da atividade desenvolvida por notários, que tem como premissa a
segurança jurídica dos atos, no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

nas Gerais, desembargador Rogério Medeiros.
O painel debateu sobre a inciativa do CNJ,
que pretende criar um provimento oficializando a obrigatoriedade dos cartórios informarem ao Coaf sobre as transações suspeitas, vista com muita positividade pelo órgão,
que acredita que o documento trará uma boa
orientação a todos os registradores e notários
em relação ao tema.
Também foi ponto de destaque a impor-

tância da atividade desenvolvida por notários e oficiais, profissionais que perseguem
o objetivo específico da segurança jurídica
preventiva, que, segundo o desembargador
Rogério Medeiros, já é um arcabouço favorável para possibilitar um controle mais eficiente em relação ao desafio da identificação
dos atos considerados suspeitos em relação
aos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Decisões dos Tribunais Superiores que
impactam na atuação dos cartórios

A palestra destacou entendimento do STF, que reafirmou jurisprudência sobre a responsabilidade
civil do Estado pelas atividades dos cartórios

Para a segunda parte do ciclo de palestras, o
professor de Direito Administrativo da PUC-SP
Maurício Zockun abordou algumas decisões dos
Tribunais Superiores que impactam na atuação
dos cartórios. Entre elas o palestrante destacou
o entendimento da Suprema Corte que reafirmou jurisprudência sobre a responsabilidade
civil do Estado pelas atividades dos cartórios.
“No primeiro momento, o voto disse que
não, e que o Estado responde diretamente e vai
depois promover ação regressiva contra o notário ou o registrador. Fazia sentido isso naquela
época, porque o STF ainda tinha o entendimento no sentido que o notário e o registrador integravam a estrutura orgânica do Estado como
pessoas que desempenhavam atividades auxiliares do Poder Judiciário”, explicou Zockun.
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De acordo com ele, todos sabem que se aplicava ao notário e ao registrador a figura da
aposentadoria compulsória: completado os 70
anos, aposentava-se compulsoriamente. Diante
dessa lógica, o notário e o registrador são servidores públicos, e se são servidores públicos está
no artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo
sexto, em que o Estado responde e depois promove regresso.
“Isto caiu depois com uma das emendas da
reforma da Previdência que mudou o regime,
e ao mudar o regime não se aplicou mais a
aposentadoria compulsória ao notário e ao registrador. Então, notário e registrador não está
mais inserido na classe de servidores públicos
e, portanto, não era mais aplicável aquela regra”,
explicou o advogado.

“O STF ainda tinha o
entendimento no sentido
que o notário e o registrador
integravam a estrutura
orgânica do Estado como
pessoas que desempenhavam
atividades auxiliares do
Poder Judiciário”
Maurício Zockun,
professor de Direito
Administrativo da PUC-SP

Função social dos cartórios

Segundo o diretor da ENNOR, Leonardo Brandelli, os tabeliães reduzem os custos da ações, uma das
razões é o assessoramento jurídico fornecido por esses profissionais

Na sequência o tema abordado foi a função
social dos cartórios e a atividade notarial e
de registro como instrumento do desenvolvimento econômico social e sustentável, com a
participação do diretor da Escola Nacional de
Notários e Registradores (ENNOR), Leonardo
Brandelli; do gerente de Habitação e Regularização de Imóveis Urbanos da Terracap, em
Brasília, João Pedro Câmara; e do presidente do Sinoreg Distrito Federal, José Eduardo
Guimarães.
A palestra foi iniciada com uma análise econômica da atividade notarial e registral imobiliária. Abordou direito e economia, os custos
de transação e a atividade notarial/registral, a
função registral e os custos de transação, e fez
uma comparação entre o registro dos Estados

Unidos e o do Brasil.
“Já passou da hora de analisarmos a eficácia
e a eficiência econômica da atividade notarial
e registral com base nos conceitos econômicos de law economics. Fazer um estudo sobre
o Direito Notarial e Registral. Por quê? Porque
a toda hora é dito que notários e registradores
criam burocracia desnecessária, aumentam
desnecessariamente os custos dos negócios
imobiliários e de outros tantos tipos de negócios”, disse o diretor da ENNOR
Segundo Brandelli, os tabeliães reduzem os
custos por alguns motivos, e o principal seria
o assessoramento jurídico, que nenhum outro
profissional do Direito faz, e para os sistemas
que não têm notários seriam necessários mais
de dois profissionais.

“Já passou da hora de
analisarmos a eficácia e
a eficiência econômica
da atividade notarial e
registral com base nos
conceitos econômicos de
law economics"
Leonardo Brandelli,
diretor da ENNOR
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Lei Geral de Proteção de Dados e seus
reflexos nas relações do trabalho
O diretor do Sinoreg/RS, Edson Espindola; e o
advogado especializado em Direito Processual
e professor do Instituto Brasiliense de Direito
Público (IDP) Osmar Paixão participaram da
palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e seus reflexos nas relações do trabalho.
“Falar de proteção de dados em um ambiente de cartórios é até um pouco estranho,
porque se tem um setor que lida com dados,
esse segmento é o dos cartórios. Minha exposição então é sobre os reflexos que muitos não
têm pensado, que são os reflexos nas relações
do trabalho. Todos sabem que a Lei Geral [de
Proteção de Dados] entrará em vigor em agosto do ano que vem, então temos mais ou menos um ano para nos adequar”, disse Paixão.

Segundo o palestrante, a lei não foi feita especificamente para emular relações de trabalho, mas nessas relações também se lida com
dados, e os impactos acabam sendo muito
grandes.
Segundo o advogado, a Lei afeta qualquer
atividade, compras, pessoais, entre tantas
outras. Outro ponto é o consentimento. Será
necessário que haja um trabalho de levantamento de rotina, de tecnologia da informação
que possibilite se registrar todo o caminho
dos dados, pois as multas são elevadíssimas,
chegam a 50 milhões. “Uma preocupação que
todos devem ter é a da responsabilização solidária, de quem lida com os dados dentro da
empresa”, acrescentou.

“Todos sabem que a Lei
Geral [de Proteção de Dados]
entrará em vigor em agosto
do ano que vem, então temos
mais ou menos um ano para
nos adequar”
Osmar Paixão,
advogado especializado em
Direito Processual e professor do IDP

Associe-se ao SINOREG-ES
e aproveite as vantagens do nosso
Clube de Benefícios
sinoreg-es.org.br
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Encerramento

Vice-presidente do STF, o ministro Luiz Fux destacou que a atividade realizada pelos cartórios foi
considerada, em recente pesquisa, a de maior confiabilidade perante a sociedade

A Concart de 2019 foi encerrada com um discurso realizado pelo vice-presidente do STF,
ministro Luiz Fux, que agraciou os participantes com uma fala que destacou a imagem dos
cartórios perante à sociedade e o fortalecimento que os notários e registradores proporcionam ao Poder Público.
“Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa e identifiquei que a atividade notarial é
mais acessível para o cidadão do que a própria
justiça. E o dado mais importante que eu verifiquei foi que em recente pesquisa do Datafolha,
entre tantas instituições judiciais, a atividade
notarial foi a que perante a sociedade recebeu
a maior confiabilidade. Essa foi uma consagração da atividade”, disse o ministro.
De acordo com Fux, a atividade notarial tem
sido extremamente importante para o Poder
Judiciário. No ranking do Doing Business, os
países que fazem parte são aqueles que prestam

uma Justiça mais rápida, mais acessível, como
acontece na atividade notarial.
“Hoje a grande tônica do mundo inteiro é a
agilização da Justiça através de técnicas de superação dessa morosidade judicial, e uma delas
é a utilização da atividade notarial. Nós temos
juizados especiais, nós temos meios de conciliação, temos mediação, mas é extremamente
recente o número de procedimentos que são
lavrados no foro extrajudicial e na atividade
notarial. A tendência brasileira é desjudicializar
contando com a participação de todos os integrantes desse grande segmento notarial. Temos
o cartório de protesto de títulos, que agiliza a
cobrança judicial, o registro de imóveis, que
dá autenticidade e segurança jurídica, o cartório de notas, que faz um papel conciliador,
de aconselhamento na lavratura das escrituras
e de tantos documentos, como a ata notarial”,
ressaltou Fux.

“Hoje a grande tônica do
mundo inteiro é a agilização
da Justiça através de
técnicas de superação dessa
morosidade judicial,
e uma delas é a utilização
da atividade notarial”
Luiz Fux, vice-presidente do STF
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CNJ prorroga por 90 dias prazo de
edição do Manual Operacional do Sinter
Para notários e registradores capixabas, a integração dos
cartórios à plataforma do Sinter será uma importante
mudança para diagnosticar a situação fundiária no País

O

Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
prorrogou por 90 dias o prazo de edição do Manual Operacional do Sistema de Gestão de Informações Territoriais
(Sinter). Em breve, os cartórios deverão se
adequar à plataforma via central.
Após pedido de providências apresentado
pela Receita Federal do Brasil, o despacho
publicado pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, diz que “a
situação exposta no presente pedido de providências impõe uma melhor análise/estudo
do tema, a fim de que seja elaborada a regulamentação requerida”.
O Sinter foi instituído pelo Decreto 8.764,
de 10 de maio de 2016, como ferramenta de
gestão pública que integrará, em um banco de
dados espaciais, o fluxo dinâmico de dados jurídicos produzidos pelos serviços de registros
públicos ao fluxo de dados fiscais, cadastrais e
geoespaciais de imóveis urbanos e rurais produzidos pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.
Segundo o registrador de imóveis em Cariacica (ES) e diretor de registro de imóveis
do Sindicato dos Notários e Registradores do

Segundo o diretor de registro de imóveis do
Sinoreg-ES, Luiz Cláudio, o mapeamento dos
imóveis no Estado, hoje, é isolado, o que dificulta
a base de dados sobre as propriedades
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“Existem institutos e órgãos
da estrutura estadual que
mapeiam imóveis, todavia,
não há um compartilhamento
e acesso racional dessas
informações, é tudo muito
esparso e burocrático”

O registrador Luiz Cláudio lembra que o
mapeamento dos imóveis no Estado do Espírito Santo hoje é isolado, o que dificulta a base
de dados sobre as propriedades capixabas.
“Existem institutos e órgãos da estrutura estadual que mapeiam imóveis, todavia, não há
um compartilhamento e acesso racional dessas informações, é tudo muito esparso e burocrático. Percebo que os cartórios têm buscado
uma aproximação com as prefeituras, seja informalmente ou por meio de termos de cooperação. Em Cariacica [ES] temos uma linha
direta com o setor de cadastro imobiliário.
Trocamos muitas informações sem a necessidade dos antigos e morosos procedimentos”,
aponta o registrador.

Luiz Cláudio,
diretor de registro de
imóveis do Sinoreg-ES

Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Luiz
Cláudio, a integração dos cartórios à plataforma do Sinter será uma importante mudança
para diagnosticar a situação fundiária no País.
“A implementação, ao meu juízo, deve ser
com mais cautela e revisitação de alguns pontos. Indício desta fala é o fato de ter ocorrido
a prorrogação da edição do Manual Operacional do Sinter por parte do CNJ”, pondera o
diretor do Sindicato.
Para o oficial substituto do 1º Ofício da 2ª
Zona de Serra (ES) Bruno do Valle Couto
Teixeira, as informações do serviço notarial e
registral são fundamentais para a composição
da base cadastral deste novo sistema, pois vão
ser interligados os cadastros imobiliários de
todos os entes com a propriedade do Registro
de Imóveis, que por sua vez interliga com as
informações do Registro Civil das Pessoas Naturais, com os serviços de Notas, Registro Civil
das Pessoas Jurídicas e o Registro Empresarial.
“As informações serão repassadas pelos serviços notariais e registrais de forma semelhantes ao envio da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), mas não sabemos ainda qual
é o sistema, a tecnologia e a periodicidade de
envio da informação”, comenta o registrador.
Ainda de acordo com Bruno do Valle, “a importância do Sinter é criar uma base cadastral
unificada dos sistemas registrais e notariais,
cadastrais, fiscais e geoespaciais oriundos de
toda a administração pública da União”.

Segundo o oficial Bruno do Valle, a base
cadastral deste novo sistema vai interligar os
cadastros imobiliários de todos os entes com o
Registro de Imóveis

“A importância do Sinter é
criar uma base cadastral
unificada dos sistemas
registrais e notariais,
cadastrais, fiscais e
geoespaciais oriundos de
toda a administração pública
da União”
Bruno do Valle Couto Teixeira,
oficial substituto do 1º Ofício
da 2ª Zona de Serra (ES)
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Cuidados que o comprador deve
ter para adquirir um imóvel
Por Pérecles Ribeiro Reges*

S

ão diversos os tipos de negócios que
envolvem imóveis, cujos quais podem
trazer, consigo, também inúmeros
problemas para, principalmente, o comprador. Ocorre que, como toda e qualquer relação
negocial, existem riscos e eles são diferentes
para cada espécie de situação.
Diante disto, é importante que o indivíduo,
que tenha interesse em adquirir um imóvel,
principalmente imóveis, sejam eles casas, terrenos, apartamentos, entre outros, tome precauções e cuidados na hora da aquisição, visto que,
naturalmente, negócios imobiliários envolvem,
normalmente, valores altos, valores estes que
podem corresponder a uma vida de trabalho ou
a única fonte guardada pela pessoa e por aí vai.
Por tais motivos, é imprescindível que o
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comprador, antes de fechar a compra, verifique, por exemplo, se o imóvel está com os documentos em ordem, se pertence a quem realmente se diz proprietário, se o proprietário é
financeira e moralmente idôneo, se não há nenhum impedimento legal para a transferência
do bem ou se o proprietário não tem o “nome
sujo na praça” a ponto de seus débitos surtirem efeitos direito no imóvel a ser comprado.
Para isso, o comprador pode se precaver,
evitando alegações de fraudes na negociação, tais como a fraude contra credores ou
a fraude à execução, colhendo, em nome do
vendedor ou proprietário e do imóvel em si,
certidões perante os diferentes órgãos, sendo
este o 1º passo cauteloso a ser tomado pelo
comprador: busca das certidões relativas ao

imóvel e ao proprietário/vendedor.
Limitado este artigo a tratar dos imóveis urbanos, vejamos algumas certidões que pode o
comprador adquirir antes de concluir a compra de um imóvel, seus graus de importância e
o local onde podem ser captadas.
Por ordem, teríamos o seguinte:
1)	Certidão de Ônus reais
da matrícula do imóvel
É a principal certidão a ser captada pelo
comprador. Através dela, que nada mais do
que uma histórico contendo todos os dados de
registro e informações relacionadas ao imóvel,
o comprador obterá dados como:
• o seu nº perante o Registro Geral de Imóveis (RGI),

• a descrição do imóvel e o seu real e atual
proprietário, seu estado civil,
• se existe algum gravame ou ônus (usufruto,
hipoteca, penhora por dívidas, garantia de
uma locação),
• se possui cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade ou impenhorabilidade,
• se o imóvel foi adquirido do pai do vendedor ou avô e o vendedor possui irmãos
(pois, neste caso, deve haver anuência dos
demais descendentes para a aquisição)
Esta é algumas das informações que podem
ser encontradas na Certidão de Ônus e que
possuem total relevância e aplicação direta
para a aquisição de um imóvel. Vale dizer que
esta certidão pode ser simples, vintenária ou de
inteiro teor, ou seja, a depender da necessidade,
o comprador pode obter o histórico do imóvel
atual (certidão de ônus simples), dos últimos
20 anos (certidão de ônus vintenária) ou o
histórico do imóvel desde o início de sua existência (certidão de ônus de inteiro teor).
2)	Certidão de regularidade
fiscal e condominial
Interessante que o comprador, antes de adquirir o imóvel, busque as Certidões de regularidade fiscal do imóvel, principalmente as
Certidões Negativas, pois é através desta que
se obterá as informações relativas aos tributos
municipais (IPTU, taxas de esgoto e lixo, etc.).
Não basta somente a apresentação do último carnê de IPTU quitado.
Outro documento que realça a regularidade
do imóvel, em se tratando de condomínios, é
a obtenção do Nada Consta atualizado, que
podemos dizer ser a certidão negativa de débitos condominiais, de preferência com no
máximo 20 dias da data requerida (antes do
vencimento da próxima parcela condominial).
3)	Certidão Negativa de Enfiteuse
Se o imóvel pertencer ao regime de enfiteuse (no caso da enfiteuse particular, esta foi
extinta pelo novo Código Civil de 2002), cuja
propriedade pertence, normalmente, à União,
deve-se analisar se o foro e o laudêmio estão
em dias, pois estas obrigações pertencem à
coisa, ao imóvel (dívida propter rem).

“É imprescindível que o
comprador, antes de fechar
a compra, verifique, por
exemplo, se o imóvel está
com os documentos em
ordem”

Adquirisse esta Certidão perante a Secretaria do Patrimônio da União.
4)	Certidão referente
à pessoa do vendedor
Nesta hipótese, eis que estão as principais
informações a serem colhidas em razão da
pessoa do proprietário do imóvel ou do vendedor. Através destas Certidões pode-se atestar a idoneidade do vendedor/proprietário.
Isto porque, a depender da situação, poderá o
comprador ser submetido à problemas como
a fraude contra credores (art. 158, do Código
Civil) ou a fraude à execução (art. 789 ao 796,
do Código de Processo Civil), tendo como
consequência uma bela dor de cabeça, pois
são situações que podem comprometer o negócio entabulado.
Podemos então compreender os seguintes
documentos, cujos quais podem ser obtidos
pelo comprador ou diretamente junto à pessoa do vendedor mediante solicitação, quais
sejam:
a) Certidão de existência de ações judiciais
(federais ou estaduais, civis, criminais e
trabalhistas) em nome do vendedor ou do
proprietário;
b) Cópia do CPF ou CNPJ. Esses documentos
são de suma importância para aferir se as
informações do vendedor “batem” com a
veracidade, se a pessoa física tem idade para
negociar e vender, dentre outros;
c) Cópia do RG;
d) Certidão de Nascimento e/ou Casamento,
pois através dela pode-se angariar a informação se o vendedor é casado e, aí sendo,
ser necessária a outorga do (a) cônjuge a
depender do regime de casamento;
e) Certidões Negativas de Tributos Federais,
Estaduais e Municipais;
f) Certidão Negativa do Tabelionato de Protestos.
A grande intenção de se colher todos estes
documentos, que, eu concordo, não são poucos, é evitar e precaver que o grande sonho de
ter a casa própria e formar seu patrimônio,
seja ela qual for, se torne um grande pesadelo.
Logo, nem sempre o melhor preço é o melhor
negócio.
Vale ressaltar que muitos destes documentos são imprescindíveis serem apresentados
na hora da formulação da escritura pública e
do registro. Portanto, seja de uma forma ou de
outra, no momento anterior à aquisição ou no
momento do seu registro, estes documentos
terão de ser captados.
E vale dizer que, para além deste rol de documentos, ainda existem as despesas e as taxas, que variam conforme o negócio e o local
do negócio.

“O apoio de um jurídico por
trás, técnico e especialista
na área, é importantíssimo e
auxilia na condução correta
do negócio, incluindo a
análise documental e legal da
coisa”

Conclusão: todo cuidado é pouco! Na hora
de se adquirir um imóvel, a ajuda de um corretor não basta. É importante se ter em mente
que precauções têm de ser tomadas para que
o negócio não se torne um grande prejuízo,
como eu já vi acontecer algumas vezes na prática. O apoio de um jurídico por trás, técnico e
especialista na área, é importantíssimo e auxilia na condução correta do negócio, incluindo
a análise documental e legal da coisa.
Agradeço pela leitura e até a próxima!

* Pérecles Ribeiro Reges é especialista em
Processo Civil pela Faculdade de Direito de
Vitória (FDV), ênfase em Prática Cível pelo
Centro de Ensino Renato Saraiva (CERS),
aluno especial (2018/2) e ouvinte (2019/1)
do Programa de Pós-graduação em Direito
Processual (PPGDIR) da UFES, membro da
Comissão de Direito Imobiliário da OAB/ES,
advogado da BRFT Sociedade de Advogados,
inscrito nos quadros da OAB/ES sob o nº
25.458 e atua nos ramos do Direito Civil, Direito
Imobiliário, Empresarial e Consumidor.
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Senado aprova MP sobre fraudes
previdenciárias com novos parâmetros
de envio de dados ao SIRC
Após a votação, ficou estabelecido que os Cartórios de Registro Civil
terão de cumprir novas regras na hora de enviar os dados ao INSS

Senado Federal aprovou o texto da Medida Provisória nº 871 estabelecendo novas regras para envio de dados dos cartórios de registro civil ao INSS

O

Senado Federal aprovou no dia 3 de
junho, por 55 votos a 12, o texto da
Medida Provisória nº 871, na forma
do Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº
11/2019, que, entre vários tópicos, estabelece
novos parâmetros de envio de dados por parte
dos Cartórios de Registro Civil para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
O texto, com a inclusão de importantes
emendas propostas pelo Registro Civil, havia
sido aprovado na Câmara dos Deputados no
dia 30 de maio, por 248 votos a 137, e perderia
sua eficácia no dia 4 de junho. A matéria segue
agora para sanção da Presidência da República.
Entre as principais mudanças está a vedação
do compartilhamento de informações enviadas ao Sistema Nacional de Informações de
Registro Civil (SIRC) com instituições privadas, alteração objeto de destaque proposto pelo
bloco PP/MDB/PTB. Tal vedação representa
reivindicação antiga dos registradores civis.
Entretanto, o prazo para envio desses dados
por meio do SIRC diminuiu para um dia útil,
o que fará com que a Central Nacional de In26 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

formações do Registro Civil (CRC Nacional)
adapte a ferramenta para auxiliar os registradores a atenderem esta nova demanda. Também foi estabelecido que o segurado poderá
solicitar qualquer benefício previdenciário
junto aos Cartórios de Registro Civil, que encaminharão eletronicamente o requerimento
e a documentação comprobatória para o INSS.
Para evitar o compartilhamento vedado no
texto final, o Governo Federal deverá desenvolver ações de segurança cibernética, ficando
expressamente proibido transmitir informações que possam ser usadas para marketing
direcionado. Igual vedação valerá para instituições financeiras e de leasing que mantenham convênios de cooperação com o INSS.
Segundo o secretário nacional da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil), Gustavo Renato Fiscarelli, foram feitas intensas negociações com
partidos, com sugestões de emendas para se
chegar a um acordo. “O texto inicial da MP
era desastroso. Necessitava de muitos ajustes,
especialmente para se adequar à realidade dos

cartórios. Após muitos debates, conseguimos
duas vitórias importantes, mas, infelizmente,
foram inflexíveis quanto à dilação do prazo
para envio das informações”, relatou.
Já o vice-presidente da Arpen-Brasil, Luís
Carlos Vendramin Júnior, esclareceu que a entidade nacional oficiará o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) para que este regulamente e
esclareça alguns pontos importantes do texto,
especialmente no que diz respeito ao prazo e
aos dados a serem enviados.

“A atualização célere desse
cadastro impediria que
terceiros se apropriassem
dos cartões dos beneficiários
falecidos para fraudar o INSS”
Lasier Martins
(Pode-RS), senador

“O texto inicial da MP era
desastroso, necessitava de
muitos ajustes, especialmente
para se adequar à realidade
dos cartórios”
Gustavo Fiscarelli,
secretário nacional da Arpen-Brasil

O que é a MP 871?
Criada com o objetivo de combater fraudes na
concessão de benefícios por parte do Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS), a Medida Provisória nº 871 foi publicada em 18 de
janeiro de 2019 e instituiu o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios
de Irregularidade. Este programa faz parte de
uma força-tarefa do Governo Federal para enfrentar o crescente déficit previdenciário, que
em 2019 está previsto para R$ 309 bilhões.
A medida é composta por 577 emendas
apresentadas por parlamentares do Congresso
Nacional, entre eles estão as do senador Lasier
Martins (Pode-RS), autor de duas proposições. A primeira estipulava que os Cartórios
de Registro Civil deveriam notificar o INSS
quando ocorresse a morte de beneficiário do
Benefício de Prestação Continuada.
Segundo o parlamentar, se aprovada, “a proposta ajudaria a reduzir as inconsistências das

Segundo o secretário nacional da Arpen-Brasil, Gustavo Fiscarelli, foram feitas intensas negociações
com sugestões de emendas para se chegar a um acordo

sinalizações de óbitos que, em 2017, chegaram
a 9,5 mil beneficiários. Além disso, a atualização célere desse cadastro impediria que terceiros se apropriassem dos cartões dos beneficiários falecidos para fraudar o INSS”, defende.
Lasier propôs também que o Poder Executivo realizasse auditorias periódicas a fim de
fiscalizar os mecanismos de fluxo na operacio-

O vice-presidente da Arpen-Brasil, Luís Carlos Vendramin Júnior, esclareceu que a entidade nacional
oficiará o CNJ para que este regulamente e esclareça alguns pontos importantes do texto

nalização de benefícios. A segunda emenda de
Lasier tipificava o crime de receber ou contribuir para que alguém receba o Benefício de
Prestação Continuada de forma indevida em
lugar de beneficiário falecido. A pena será de
quatro a seis anos de detenção e multa.
A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) apresentou nove emendas à MP. Os senadores Otto
Alencar (PSD-BA), Luis Carlos Heinze (PP-RS)
e Izalci Lucas (PSDB-DF) apresentaram duas
emendas cada um. E os senadores Esperidião
Amin (PP-SC), Marcos Rogério (DEM-RO),
Eliziane Gama (PPS-MA) e Álvaro Dias (Pode-PR) apresentaram, cada um, uma emenda.
Apesar do acordo entre os partidos em sentido contrário, o Plenário da Câmara rejeitou
dois destaques, do PRB e do PSC, que pretendiam excluir o termo “gênero” dessas referências. A intenção é que fosse substituído pela
palavra “sexo”, mas não houve possibilidade
regimental para isso. No entanto, requerimento do senador Eduardo Braga, pedindo um
ajuste redacional apenas para trocar a palavra
“gênero” pela palavra “sexo”, por permitir melhor clareza, foi acatado pelo senador Marcos
Rogério (DEM-RO), que atuou como revisor
da MP na comissão.
As senadoras Rose de Freitas (Pode-ES),
Mara Gabrilli (PSDB-SP) e Simone Tebet lamentaram a troca dos termos, considerada
desnecessária. Simone ainda alertou para o
risco de a MP ser questionada na Justiça, se a
troca das expressões for considerada alteração
no mérito.
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