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EDITORIAL

Sinoreg-ES aprendendo
com o XXI Congresso Brasileiro
de Direito Notarial e Registral

M

uito se ouve quando tratamos da realização de eventos grandiosos para a classe notarial e registral. E dessa vez não foi diferente, tive a honra de representar
o Sinoreg-ES no XXI Congresso Brasileiro de Direito Notarial e Registral,
realizado em Aracaju/SE, promovido pela Associação dos Notários e Registradores do
Brasil (Anoreg/BR) e Associação dos Notários e Registradores do Estado de Sergipe
(Anoreg/SE).
Sei que este evento é reconhecido como a mais importante confraternização destinada a notários e registradores no País, eis que são debatidos diversos temas atuais que
norteiam a nossa atividade. Não tenho dúvidas de que o Congresso teve como principal intuito promover a troca de experiências sobre inovações relevantes do setor, assim
como os avanços na atuação dos notários e registradores.
Percebi que o evento contou com a presença de especialistas e autoridades de renome
que, por meio de palestras e atividades direcionadas, ajudaram a ampliar o conhecimento de notários e registradores de todo o País sobre os serviços extrajudiciais. Isso é
um marco muito importante para todos nós, pois envolve um momento de aprendizado
valioso que reflete na melhoria da prestação dos serviços e, consequentemente, no atendimento à sociedade.
Aproveito para parabenizar os organizadores do Congresso e, além disso, todos aqueles que tiveram a honra de receber o Prêmio de Qualidade Total Anoreg/BR (PQTA),
certame que reconhece os melhores cartórios e tabelionatos do País em questão de excelência e qualidade na gestão organizacional e na prestação de serviços aos usuários.
Márcio Valory Silveira
Presidente do Sinoreg-ES

"Este evento é
reconhecido como
a mais importante
confraternização
destinada a notários e
registradores no País"
Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES
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Sinoreg-ES entrega Comenda Notarial
e Registral para personalidades
que se destacaram em 2019
Além do presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, honraria
foi entregue para o corregedor geral do TJ-ES, Samuel Meira
Brasil Junior, e o procurador-geral do MP-ES, Eder Pontes da Silva

O

Sindicato dos Notários e Registradores
do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) realizou no dia 22 de novembro
a entrega da “Comenda Notarial e Registral do
Estado do Espírito Santo”, homenagem concedida para personalidades, notários e registradores que tenham se destacado na atividade
notarial e registral.
Além do Sinoreg-ES, a Comenda, instituída em 2014, foi entregue em parceria com o
Colégio Notarial do Brasil – Seção Espírito
Santo (CNB/ES) e a Associação dos Notários
e Registradores do Estado do Espírito Santo
(Anoreg/ES). O evento foi realizado no auditório “Hugo Ronconi” na sede do Sinoreg-ES.

“O extrajudicial é de suma
importância para o MPES e a
parceria que estabelecemos
com o Sinoreg-ES trouxe
benefícios a todos, revertidos
em um melhor trabalho
para a sociedade”
Eder Pontes da Silva,
procurador-geral do MPES

Na presença de amigos e familiares, receberam a honraria o desembargador Samuel Meira Brasil Junior, corregedor geral de Justiça do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES),
o Procurador Geral da Justiça do Ministério
Público do Estado do Espírito Santo (MPES),
Eder Pontes da Silva, além do presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory Silveira, que também
é notário e registrador civil de Alegre (ES).
Ao receber o prêmio, o desembargador do
TJES, Samuel Junior, emocionado, agradeceu a
homenagem e aproveitou para destacar grandes
projetos realizados em seu mandato. “O diálogo
foi primordial para alcançarmos o sucesso neste
período de trabalho”, destacou o desembargador.

Notários e registradores capixabas prestigiaram entrega da Comenda Notarial e Registral no auditório “Hugo Ronconi” na sede do Sinoreg-ES
4
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“A Comenda é uma
homenagem que prestamos
àqueles que, de alguma forma,
colaboram para o crescimento
dos serviços prestados pelas
serventias extrajudiciais”
Rogério Lugon Valladão,
vice-presidente do IEPTB-ES

O presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, recebeu a Comenda Notarial e Registral das mãos do
presidente do CNB-ES, Rodrigo Reis Cyrino

O corregedor geral do TJES, Samuel Meira Brasil
Junior, recebeu a Comenda Notarial e Registral
das mãos do presidente do IEPTB-ES, Rogério
Lugon Valladão

“Fico muito feliz e grato
por esse reconhecimento.
É um prazer servir e contribuir
para as melhorias na classe
notarial e registral”

“O diálogo foi primordial para
alcançarmos o sucesso neste
período de trabalho”
Samuel Meira Brasil Junior,
corregedor geral do TJES

Márcio Valory, presidente do Sinoreg-ES

Instituída desde 2014, a Comenda Notarial e Registral foi entregue pela primeira vez para o atual
presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory Silveira

“Fazem jus ao prêmio as
personalidades que tenham
contribuído com a prestação de
notáveis serviços relacionados
ao desenvolvimento da
atividade notarial e registral”
Rodrigo Reis Cyrino,
presidente do CNB/ES

O presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory (centro) ao lado do corregedor geral do TJES, Samuel Meira
Brasil Junior, e do procurador-geral do MPES, Eder Pontes da Silva

Já o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, afirmou que a honraria demonstra que
a gestão atualmente praticada no Sinoreg-ES
está sendo positiva. “Fico muito feliz e grato
por esse reconhecimento e sua importância
se faz presente na medida em que se revela
como combustível para continuar exercendo
um papel tão delicado e cheio de obstáculos
pela frente. É um prazer servir e contribuir

para as melhorias na classe notarial e registral”, ressaltou Valory.
O presidente do CNB/ES, Rodrigo Reis
Cyrino, argumentou que o prêmio é concedido aquelas personalidades que se destacam no
desenvolvimento da atividade notarial e registral e que tenham prestado relevantes serviços
para toda a classe, não podendo ser concedido
mais de uma vez.

“Fazem jus ao prêmio as personalidades
que tenham contribuído com prestação de
notáveis serviços relacionados com o desenvolvimento da atividade notarial e registral,
na consecução de expressivos resultados em
projetos voltados ao crescimento da atividade,
bem como àqueles com contribuição efetiva
às instituições da classe notarial e registral no
Estado, no país ou no exterior”, lembrou Reis.
“A Comenda é uma homenagem que prestamos àqueles que, de alguma forma, colaboram para o crescimento dos serviços prestados
pelas serventias extrajudiciais. Assim sendo, é
de fundamental importância que toda a classe
prestigie esse evento”, complementou o presidente do Instituto de Estudos e Protestos de
Títulos do Brasil – Seção Espírito Santo (IEPTB-ES), Rogério Lugon Valladão.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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“Acredito que seja importante
para 2020 dar continuidade e preservar
a interlocução entre as instituições”
Procurador-geral do MP-ES, Eder Pontes da Silva elogia
o trabalho do Sinoreg-ES e fala em um caminho democrático
e republicano para o atendimento às demandas da sociedade

E

der Pontes da Silva está no Ministério
Público do Estado do Espírito Santo
desde março de 1993. Possui graduação
em Direito pela Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes) e em Ciências Contábeis pela Universidade de Vila Velha (UVV).
Atuou em diversas Promotorias de Justiça no interior do Estado. Em abril de 2000,
foi promovido para o cargo de promotor de
Justiça substituto de entrância especial. Em
períodos intercalados, atuou como promotor
de Justiça e corregedor da Corregedoria-Geral do Ministério Público. Exerceu também
atividades funcionais como assessor jurídico
na Corregedoria-Geral do MP/ES e foi vice-presidente da Associação Espírito-Santense
do Ministério Público (AESMP).
Atual procurador-geral de Justiça do MP/
ES, Eder Pontes já ocupou o mesmo cargo nos
biênios 2012/2014 e 2014/2016.
Em entrevista à Revista de Direito Notarial
e Registral do ES, ele fala sobre a homenagem
que recebeu na sede do Sinoreg-ES, o diálogo
com o Sindicato e faz previsões futuras para
amadurecer a relação com notários e registradores.

O procurador-geral do MP-ES, Eder Pontes da Silva, diz que as parcerias com o Sinoreg-ES trouxeram
inúmeros benefícios para a classe e para toda a sociedade
6
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“Diante desse cenário de
redução orçamentária latente
em todo o país, temos um
amparo no Funemp que se
traduz em possibilidades de
manutenção institucional”

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Qual a importância de receber a Comenda
Notarial e Registral do Estado do Espírito
Santo?
Eder Pontes da Silva – Essa comenda é uma
deferência, um grande reconhecimento a
todo o Ministério Público capixaba. O extrajudicial é de suma importância para o MPES
e a parceria que estabelecemos com o Sinoreg-ES trouxe benefícios a todos, revertidos em
um melhor trabalho para a sociedade.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como avalia o trabalho do presidente do
Sinoreg-ES, Márcio Valory, para beneficiar
notários e registradores capixabas?
Eder Pontes da Silva – Sem dúvida, o trabalho desenvolvido pelo Márcio tem trazido
melhorias para os notários e registradores. O
reflexo direto disso é o melhor atendimento e
a ampliação da proteção social, naqueles aspectos que importam, família, bens. Enfim,
os elogios não partem apenas do MPES, mas
de todas as instituições que porventura têm
um trabalho voltado para o extrajudicial.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como enxerga o trabalho do Ministério Público do Estado do Espírito Santo? Há um
diálogo efetivo com o Sinoreg-ES e os notários e registradores capixabas?
Eder Pontes da Silva – O Ministério Público,
como instituição, tem sofrido ataques constantes por parte daqueles que querem ver a

instituição menor, obviamente, com interesses escusos. Mesmo assim, temos resistido
bravamente e sempre contando com o apoio
da sociedade, que vê no Ministério Público
um dos pilares para a justiça social. Nesse
viés, o diálogo e parceria com o Sinoreg têm
sido de fundamental importância, ajudando
a instituição em vários momentos, como na
criação do Fundo Especial do Ministério Público (Funemp). O Funemp hoje é vital para a
sobrevivência da instituição nos moldes previstos na Constituição Federal.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Atualmente, 5% do total de emolumentos
arrecadados pelos cartórios do Espírito
Santo são repassados para o Fundo Especial
do Ministério Público do Estado do Espírito
Santo – Funemp. Qual a importância dessa
verba para o MP e para as suas atividades
diante da população?
Eder Pontes da Silva – O Funemp é destinado à aquisição de equipamentos e mobiliário. Também para aquisição, construção e
ampliação de prédios destinados ao uso do
MPES, entre outras necessidades relativas ao
reaparelhamento de material e modernização da instituição. Quer dizer, diante desse
cenário de redução orçamentária latente em
todo o país, temos um amparo no fundo que
se traduz em possibilidades de manutenção
institucional. A consequência de melhoria fí-

“Existe uma sinergia no Sistema
Judiciário que tem elevado o
Estado do Espírito Santo em
um nível de exemplo nacional,
incluindo aí a Corregedoria
do TJES e o Sinoreg-ES, além,
é claro, do Executivo e do
Legislativo"

“O Ministério Público, como
instituição, tem sofrido ataques
constantes por parte daqueles
que querem ver a instituição
menor, obviamente, com
interesses escusos”

sica é um melhor atendimento às demandas
da sociedade, meta prioritária do MPES.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
E como enxerga o trabalho do Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo em relação aos anseios da classe notarial e registral
capixaba? A Corregedoria tem trabalhado
em parceria com o Ministério Público e o
Sinoreg-ES?
Eder Pontes da Silva – Existe uma sinergia
no Sistema Judiciário que tem elevado o Estado do Espírito Santo em um nível de exemplo nacional, incluindo aí a Corregedoria do
TJES e o Sinoreg-ES, além, é claro, do Executivo e do Legislativo. Todo o extrajudicial
tem trabalhado em conjunto e essa parceria
das instituições corrobora imensamente para
esse sucesso.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
O que acha que pode ser aprimorado na relação entre o Ministério Público e o Sinoreg-ES? Há algum plano traçado para o ano
de 2020?
Eder Pontes da Silva – Acredito que seja importante para 2020 dar continuidade e preservar a interlocução - que hoje se mostra extremamente saudável - entre as instituições.
Esse é um caminho democrático e republicano para o atendimento às demandas da sociedade que, em última análise, é quem está
no comando de instituições públicas como a
nossa.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Notários e registradores capixabas prestigiam
o XXI Congresso Brasileiro de Direito Notarial
e de Registro em Aracaju-SE
2º Ofício de Notas de Vitória ganhou o Selo
Diamante no Prêmio de Qualidade Total Anoreg/BR

N

otários e registradores capixabas prestigiaram o XXI Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro,
evento promovido pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR),
que aconteceu na cidade de Aracaju (SE) entre
os dias 27 e 29 de novembro.
Para o presidente do Sindicato dos Notários
e Registradores do Estado do Espírito Santo
(Sinoreg-ES), Márcio Valory Silveira, estar
presente junto às demais lideranças notariais
e registrais é um dos papéis mais importantes
de um represente da classe.

“Através destes grandiosos eventos conseguimos avaliar como vem sendo prestado o
serviço nas serventias extrajudiciais espalhadas em todo o país e, consequentemente, debatemos sobre melhorias que podem ser implementadas de forma padronizada. Ademais,
muito se obtém de informações preciosas para
que cada representante traga ao seu respectivo
Estado”, afirmou Valory.
Assim como ele, o Oficial Substituto do
1º Ofício da 2ª Zona de Serra-ES, Bruno
do Valle Couto Teixeira, elogiou os temas
que foram debatidos no evento, que contou

“Através destes grandiosos
eventos conseguimos avaliar
como vem sendo prestado
o serviço nas serventias
extrajudiciais espalhadas
em todo o país”
Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES

Notários e registradores do Estado do Espírito Santo estiveram presentes durante o XXI Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro em Aracaju-SE
8
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com assuntos como a imagem dos cartórios
diante da sociedade, inovações tecnológicas
e adequação a LGPD, integração com o mercado financeiro, desjudicialização, além das
tendências do Poder Executivo e Legislativo
diante das novidades que surgem para a classe notarial e registral.
“Os temas debatidos são de grande importância para a sociedade como um todo, pois,
são temas contemporâneos e com legislações
atuais em sua grande parte. Os assuntos debatidos aqui trazem profunda transformação
ao setor notarial e registral. Em poucos anos,
os usuários do sistema e à sociedade serão
beneficiados com as novidades”, argumentou
Bruno do Valle.
De acordo com o assessor jurídico do Colégio Notarial do Brasil – Seção Espírito Santo
(CNB/ES), Igor Emanuel da Silva Gomes, participar do XXI Congresso Brasileiro de Direito
Notarial e Registral tem um significado muito
importante para aqueles que atuam com Direito Notarial e Registral.
“O Congresso, com a reunião de diversos
Tabeliães e Registradores do Brasil, autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário demonstrou a força e importância que a
atividade cartorária representa para o cenário
jurídico brasileiro”, avaliou Igor Emanuel.
Para o presidente do CNB-ES, Rodrigo Reis
Cyrino, é importante a participação de todos
os notários e registradores nesses congressos
principalmente porque proporciona palestras

de atualização e aperfeiçoamento aos delegatários e seus colaboradores no exercício da
função, o que traz grandes benefícios para a
sociedade em geral.
“Os temas foram bastante atuais e refletiram
o momento atual não só da função notarial e
registral, mas também de todo o país. Os debates serviram para ver que os cartórios estão
inseridos nesse novo contexto social de desburocratização de procedimentos que nada
mais é do que trazer simplificação e rapidez
aos processos, sem prejudicar a segurança jurídica para o cidadão”, apontou Reis.

“Os temas debatidos são
de grande importância
para a sociedade como
um todo, pois, são
temas contemporâneos
e com legislações atuais
em sua grande parte”
Bruno do Valle Couto Teixeira,
Oficial Substituto do 1º Ofício
da 2ª Zona de Serra-ES

“O Congresso demonstrou
a força e a importância que
a atividade cartorária
representa para o cenário
jurídico brasileiro”
Igor Emanuel da Silva Gomes,
assessor jurídico do CNB/ES

Oficial Titular do 2º Ofício de Notas de Vitória, Rodrigo Reis Cyrino recebeu o prêmio Diamante, a mais
alta premiação do PQTA
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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O Oficial Titular do 2º Ofício de Notas de Vitória,
Rodrigo Reis Cyrino (dir.), ao lado do substituto
Márcio Almeida, durante cerimônia do PQTA

“Foi uma imensa felicidade
receber o PQTA na categoria
máxima, após auditoria
nacional independente
realizada nas dependências
da nossa serventia”
Rodrigo Reis Cyrino,
presidente do CNB-ES e Oficial Titular
do 2º Ofício de Notas de Vitória

PQTA 2019
O presidente do CNB-ES, Rodrigo Reis Cyrino, que também é Oficial Titular do 2º Ofício
de Notas de Vitória, recebeu o prêmio diamante, a mais alta premiação do Prêmio de
Qualidade Total Anoreg/BR (PQTA), iniciativa que premia as serventias extrajudiciais
com excelência de gestão e qualidade no
atendimento.
Nesta sua 15ª edição, o PQTA reconheceu
a qualidade dos serviços prestados em 163
serventias de todo o País, sendo duas premiadas na categoria Bronze, 31 na categoria
Prata, 37 na categoria Ouro e 93 na categoria
Diamante.
“Foi uma imensa felicidade receber o PQTA
na categoria máxima após auditoria nacional
independente, realizada nas dependências da
nossa serventia”, declarou Rodrigo Reis.
A diretora de qualidade da Anoreg/BR e
10 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

coordenadora do PQTA, Maria Aparecida
Bianchin Pacheco, falou sobre as novidades
apresentadas na edição 2019 do Prêmio.
“Esse ano, dividimos a premiação em duas
modalidades para permitir que os pequenos
cartórios, que estão presentes nos mais distantes lugares do país, exercendo uma função
social extremamente relevante, pudessem
participar do Prêmio. Então, nós temos a modalidade pequenos cartórios, com até cinco
colaboradores e a modalidade médios e grandes cartórios com seis ou mais colaboradores.
E essa noite, vocês tiveram a oportunidade de
aplaudir a todos eles”, afirmou.
Já a diretora da Apcer, Alessandra Gaspar
Costa, falou sobre a evolução do Prêmio ao
longo dos anos. “O ano era 2012, e a Apcer
recebeu o honroso convite de realizar o Prêmio de Qualidade Total Anoreg/BR. Até então, eram 43 corajosos participantes. E hoje,
premiamos 163 cartórios. Aquela premiação
que tinha como foco a qualidade no atendimento, que era feito em papel, evoluiu. Inspirado no desenvolvimento, na transformação e
na responsabilidade, hoje apresenta requisitos
de tecnologia, sustentabilidade, compliance e,
neste ano, um destaque muito especial, o da
inovação. Estou muito honrada em participar
dessa cerimônia”, destacou.
Além das suas quatro categorias tradicionais, o Prêmio de Qualidade Total Anoreg/BR 2019 também realizou a entrega do
Prêmio Destaque – que anualmente premia
o cartório com as ações mais completas relacionadas a um determinado requisito do
certame e que é definido pela comissão organizadora do evento.
Neste ano, o Prêmio Destaque foi entregue
para as ações relacionadas a Inovação, com
três eixos de gestão: eficiência, ineditismo e
efeito multiplicador.
“No eixo eficiência, nós temos a conjugação
de vários fatores que levam os nossos usuários
a um atendimento mais rápido, sem perder a
segurança e a eficácia que os atos devem ter. Já
no eixo do ineditismo, nós temos histórias que
trouxeram novidades para o nosso setor, no
âmbito da tecnologia. E por último, nós temos
o efeito multiplicador, que é a capacidade de
que alguns cartórios demonstram de ter práticas e gestões tão eficientes que a Comissão Organizadora considerou que devem ser multiplicadas para todos os notários e registradores
do país. Esses são os três prêmios destaques
dessa noite”, explicou Maria Aparecida.
O cartório vencedor do Prêmio Destaque
Inovação Eficiência foi o 12º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, onde foram realizados
os primeiros contratos estruturados do registro de imóveis do Brasil.

ABERTURA SOLENE
Antes mesmo da cerimônia do PQTA, durante
a solenidade de abertura do evento, o presidente da Anoreg/BR, Cláudio Marçal Freire,
deu as boas-vindas aos participantes do Congresso, acompanhado de autoridades presentes na mesa de abertura, composta por representantes dos Poderes Judiciário, Executivo e
Legislativo do Estado e do País, que prestigiaram a cerimônia.
“É chegado o tempo da revolução digital dos
cartórios brasileiros e do incremento da desjudicialização. Neste cenário, é de se saudar o
eixo temático deste nosso congresso nacional:
legalmente simples: a proteção do cidadão na
era digital. E a pergunta crucial que se advém
deste tema é: como os cartórios, que ao longo
de anos protegeram os dados pessoais e patrimoniais das pessoas, irão se posicionar diante
das novas demandas da sociedade por serviços cada vez mais digitais e interconectados?”,
questionou Marçal.

O presidente da Anoreg/BR, Cláudio Marçal
Freire, falou, durante solenidade de abertura,
que é chegado o tempo da revolução digital dos
cartórios brasileiros

“É chegado o tempo da
revolução digital dos cartórios
brasileiros e do incremento da
desjudicialização”
Cláudio Marçal Freire,
presidente da Anoreg/BR

O presidente da Anoreg/SE, Henrique Maciel,
ressaltou a importância da modernização
dos serviços notariais e registrais para toda a
sociedade

“Registro digital, certidão
eletrônica, certificado digital,
centrais eletrônicas, nós
estamos nos transformando
em polos interligados, tudo
ao serviço do cidadão digital”
Henrique Maciel,
presidente da Anoreg/SE

Henrique Maciel, presidente da Anoreg/SE,
agradeceu a iniciativa de levar o maior encontro nacional da classe cartorária pela primeira
vez ao Estado de Sergipe e ressaltou a importância da modernização dos serviços notariais
e registrais.
“Registro digital, certidão eletrônica, certificado digital, centrais eletrônicas, nós estamos
nos transformando em polos interligados,
tudo ao serviço do cidadão digital. A população não pega mais táxi, prefere Uber […] Por
isso, com a máxima urgência, devemos nos
transformar em cartórios digitais”, relatou.
Maciel enfatizou também a compreensão
que as autoridades do Poder Judiciário têm
obtido com a classe, com a publicação de
novos Provimentos que estão auxiliando na
desburocratização dos serviços. O presidente citou o Provimento nº 14/2019, publicado
em 30 de outubro pela Corregedoria-Geral

da Justiça do Estado de Sergipe (CGJ-SE),
que cria a Central Eletrônica de Registro de
Imóveis do Estado de Sergipe (CERI-SE), para
operacionalização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).
Presente na abertura oficial, a conselheira
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Maria
Tereza Uille Gomes, enfatizou as ações que o
órgão tem tomado em prol da agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas (ONU).
Maria Tereza falou sobre a criação do Comitê Interinstitucional da Agenda 2030, que
tem por objetivo verificar metas e indicadores
que se aplicam a 193 países e desses indicadores fazer a relação entre as metas do Poder
Judiciário. O Comitê deu origem ao Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, que visa reunir
e envolver Poder Judiciário, entes federativos
e sociedade civil para facilitar o diálogo e a
articulação de políticas públicas, a fim de buscar em conjunto soluções diferentes para estes
problemas.
A Meta 9, aprovada durante o XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, que integra
a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, foi a proposta feita pela conselheira aos notários e registradores presentes.
“Faço um convite para que também adotem a Meta 9 nas serventias extrajudiciais. Se
o Poder Judiciário está abraçando essa causa,
o extrajudicial também pode abraçar, porque
grande parte da solução para a desjudicialização está nas mãos dos senhores. Quando
falamos do Judiciário, estamos falando do jurisdicional e do Judiciário por delegação, que
são os cartórios”, disse.
LGPD E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
As diversas mudanças tecnológicas e a necessidade de adaptação dos serviços extrajudiciais e da legislação vigente foram debatidas
durante o painel “O Impacto da Lei Geral de
Proteção de Dados na Atividade Notarial e de
Registro”.
O primeiro painelista foi o diretor de Infraestrutura de Chaves Públicas do Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação (ITI),
Maurício Coelho. Coelho iniciou o debate
traçando um panorama sobre a segurança da
informação e da tecnologia no País.
O diretor abordou o relacionamento entre
atores (cidadãos e entidades), pontos de atenção de acesso a dados, redução do armazenamento de dados de forma segura, reconhecimento do titular dos dados, acesso seguro,
vazamentos de dados, dentre outros temas. A
necessidade de adaptação da legislação, como
a criação de um marco regulatório e do Projeto de Lei nº 7.316/2002, que disciplina o uso

de assinaturas eletrônicas e a prestação de serviços de certificação, também foram citados
pelo painelista.
Ele ainda destacou que o atual Governo Federal busca implementar propostas que visem
a desjudicialização e desburocratização dos
serviços. E a modernização das atividades está
inclusa nesta tentativa. “O Brasil começa a se
preparar onde o mundo já está conectado. Temos discursado sobre o potencial que existe
dentro dos cartórios de simplificar os procedimentos”, comentou.
Também houve tempo para debater a atividade dos Cartórios e a Transformação Digital, debate que contou com a apresentação do
advogado e professor de Direito da Informática da Faculdade de Direito da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Ronaldo
Lemos.

A conselheira do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), Maria Tereza Uille Gomes, enfatizou as
ações que o órgão tem tomado em prol da
agenda 2030 da ONU

“Faço um convite para que
também adotem a Meta 9 nas
serventias extrajudiciais. Se o
Poder Judiciário está abraçando
essa causa, o extrajudicial
também pode abraçar”
Maria Tereza Uille Gomes,
conselheira do Conselho Nacional de Justiça
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O professor de Direito da Informática da UERJ,
Ronaldo Lemos, foi palestrante durante painel
que abordou a atividade dos Cartórios e a
Transformação Digital

A importância da integração de Centrais
Extrajudiciais com o mercado e com o Poder
Público foi tema do painel do consultor do Banco
Central, Marcos Oliveira

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz
Fux, palestrou sobre a relevante missão das
serventias extrajudiciais no movimento de
desjudicialização do País

“A China era muito pobre
na década de 70, e hoje
conseguiu um processo
de renovação muito profundo
por meio do uso da tecnologia”

“Ser digital hoje é uma
necessidade e os cartórios,
de todas as especialidades,
precisam entender e se
inserir nesse novo contexto”

“As pessoas devem resolver
seus problemas e encontrar
soluções sem o juiz, e esse
papel pode ser melhor
exercido pelos cartórios”

Ronaldo Lemos,
professor de Direito
da Informática da UERJ

Marcos Oliveira,
consultor do Banco Central
e do Tesouro Nacional

Luiz Fux,
ministro do Supremo
Tribunal Federal

Para abrir sua palestra, Lemos falou sobre
a importância da coleta de dados nos dias
atuais. Segundo ele, a sociedade vive um momento em que a informação é essencial para
entender e atender melhor os consumidores.
“A Target é uma loja de departamento americana. E com base na coleta de dados, ela
passou a mandar propagandas para um casal
sobre gravidez, mas eles não estavam esperando um filho. Então eles reclamaram sobre
o conteúdo. Mas o casal acabou descobrindo
que na verdade as propagandas eram direcionadas para sua filha de 14 anos, que realmente
estava grávida. Ou seja, a Target, por meio da
análise dos dados de compras da adolescente,
descobriu antes dos pais que a garota estava
grávida. Esse é um bom exemplo de como a
coleta de dados tem sido utilizada nos dias
atuais”, afirmou ele.
Para exemplificar ainda mais a questão, Lemos apresentou o Projeto Expresso do Futu-

ro, em que ele filmou uma série de conteúdos
para o programa Fantástico (Rede Globo),
mostrando como a China conseguiu implementar a inteligência artificial em todos os
seus negócios, fazendo com que o país se tornasse um dos mais tecnológicos do mundo.
“Eu passei quatro meses na China e tive a
oportunidade de conhecer muito a fundo o
que está acontecendo no país. A China era
muito pobre na década de 70, e hoje conseguiu um processo de renovação muito profundo por meio do uso da tecnologia. Eu visitei a
cidade de Shenzhen, onde são fabricados 80%
dos celulares do planeta. Também visitei mercados e até áreas rurais que estão transformados pelo uso da tecnologia. O país se digitalizou”, afirmou ele.

Integração de Centrais Extrajudiciais com o
Mercado e com o Poder Público”, o consultor
do Banco Central e do Tesouro Nacional, Marcos Oliveira, falou sobre o trabalho que está
sendo feito relativo às centrais extrajudiciais.
“Ser digital hoje é uma necessidade e os
cartórios, de todas as especialidades, precisam
entender e se inserir nesse novo contexto […]
O futuro dos cartórios dependerá de como se
posicionarem neste momento de transição
[…] Nós temos que mostrar para o mercado,
e para quem está ali, que nós podemos melhorar”, relatou.
Oliveira ressaltou a importância do Protesto para a recuperação de créditos aos órgãos
públicos, também que hoje o Protesto é um
serviço 100% digital, viabilizado por meio da
regulamentação da Central Nacional do Protesto, pelo Provimento nº 87/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Provimento
dispõe sobre as normas gerais de procedimen-
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INTEGRAÇÃO COM
O MERCADO FINANCEIRO
Com o tema “Inovação: A Importância da

tos para o protesto extrajudicial de títulos e
outros documentos de dívida e regulamenta a
implantação da Central Nacional de Serviços
Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto de Títulos (CENPROT). Segundo o consultor, existe
uma proposta para que o Protesto substitua o
ajuizamento.
O consultor elegeu sete pressupostos sobre
disrupção criativa e atuação consorciada, tais
como a garantia da autonomia de todos os
segmentos, a representatividade institucional
por uma central única, e o sistema tecnológico
único, citado por ele como o ponto mais importante a ser avaliado.
LUIZ FUX
Encerrando as atividades dos três dias do XXI
Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de
Registro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, realizou uma palestra
sobre a relevante missão das serventias extrajudiciais no movimento de desjudicialização
do País.
Na oportunidade, os presidentes da Anoreg/BR, Cláudio Marçal Freire, e da Anoreg/
SE, Henrique Maciel, recepcionaram o ministro e desejaram as boas-vindas. Natural do Rio
de Janeiro (RJ), Fux atualmente é vice-presidente do STF, já tendo sido ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Antes dos ministérios, foi juiz de Direito, promotor de Justiça e
desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ).

A aplicação da LGPD, as diversas mudanças tecnológicas e a necessidade de adaptação dos serviços
extrajudiciais e da legislação vigente foram debatidas no Congresso Nacional da Anoreg/BR

Durante a sua fala, o ministro abordou o
crescimento do movimento pela desjudicialização e a importância da atuação dos cartórios
neste processo. Segundo ele, o fenômeno crescente é mundial e boa parte destas atividades
acabam caindo na esfera do extrajudicial.
“As pessoas devem resolver seus problemas e
encontrar soluções sem o juiz, e esse papel pode
ser melhor exercido pelos cartórios, que possuem profissionais qualificados para isso. Os
notários, por exemplo, podem exercer um po-

der de aconselhamento que o juiz não pode, pois
iria ferir o princípio da imparcialidade”, disse.
Conforme Fux, é defendido pelo Poder
Judiciário que os processos que podem ser
desjudicializados sejam delegados à atividade notarial e registral. “Vivemos em uma era
de extremos, pois ao mesmo tempo em que
cresce o movimento da desjudicialização, paralelamente cresce também a judicialização, e
cada uma delas advém de causas diferentes, o
que é um verdadeiro paradoxo”, refletiu.
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Sinoreg-ES marca presença no
XIV Encontro do Colégio de Dirigentes
das Escolas Judiciárias Eleitorais
Evento aconteceu entre os dias 21 e 22 de novembro e debateu
inovação e combate à desinformação nos processos eleitorais

O

Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) prestigiou a abertura do
XIV Encontro do Colégio de Dirigentes das
Escolas Judiciárias Eleitorais (CODEJE), que
aconteceu no Pleno do Tribunal Regional
Eleitoral, em Vitória, entre os dias 21 e 22 de
novembro.
Segundo o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory Silveira, é importante participar
de um evento deste porte na medida em que
proporciona uma troca de experiências e cria
laços positivos entre as entidades.

“Essa representatividade conjunta do Sinoreg-ES para com as Escolas Judiciárias
Eleitorais foi algo novo. Recebemos o convite
para apoiar e participar do XIV Encontro do
Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias
Eleitorais – CODEJE - e prontamente nos colocamos à disposição de engrandecer o evento. Sempre será possível melhorar em algo e
o sindicato se mantém de portas abertas para
auxiliar todos que nos procuram. É o nosso
papel social e trata-se de uma honra fazer parte dessa história”, argumentou Valory.
Para o assessor jurídico do Sinoreg-ES, Caio

“Sempre será possível
melhorar em algo e o
Sindicato se mantém de
portas abertas para auxiliar
todos que nos procuram”
Márcio Valory,
presidente do Sinoreg-ES

Autoridades estiveram presentes na solenidade de abertura do XIV Encontro do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais
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“Esses encontros por vezes
acabam em planos de trabalho
e ações sociais, beneficiando
a população e evoluindo em
serviços mais céleres”

Para o assessor jurídico do Sinoreg-ES, Caio Ivanov (cinza), sempre há a possibilidade de fortalecer o
diálogo com instituições ligadas a atividade notarial e registral

Ivanov, que esteve presente na solenidade de
abertura do evento, sempre há uma possibilidade de fortalecer o diálogo com instituições
que estão envolvidas, de alguma forma, com a
atividade notarial e registral.
“Esses encontros por vezes acabam em planos de trabalho e ações sociais, beneficiando
a população e evoluindo em serviços mais
céleres, por exemplo, na troca de informações
dos bancos de dados de identificação civil dos
cidadãos”, pontuou Caio Ivanov.
A abertura oficial do Encontro reconheceu
o trabalho desenvolvido pelo Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tarcísio Vieira
de Carvalho, que foi agraciado com a Comenda do Mérito Eleitoral, entregue pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Desembargador Annibal
de Rezende Lima, em cerimônia prestigiada e
repleta de momentos emocionantes.
De acordo com o coordenador da Esco-

la Judiciária Eleitoral do Estado do Espírito
Santo, Vinicius Quintino de Oliveira, o Colégio de Dirigentes das EJES passou a exercer
um papel muito importante para a Justiça
Eleitoral brasileira.
“Ao invés de termos em cada estado uma
ação individual e desconectada do cenário nacional, o CODEJE proporcionou o ambiente
apropriado para que as Escolas encontrassem
um direcionamento estratégico comum, gerando maior eficiência, amplitude e redução
de gastos. É por meio do CODEJE que hoje, a
comunidade do Acre utiliza um projeto de extensão criado pelo Tribunal de Minas Gerais;
é por meio do CODEJE que as ações de cidadania hoje são cunhadas com participação da
UNICEF e são reconhecidas internacionalmente”, afirmou Oliveira.
Para a juíza do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Espírito Santo (TRE-ES), Wilma
Chequer Bou-Habib, que também esteve pre-

Caio Ivanov,
assessor jurídico do Sinoreg-ES

sente no evento, O XIV Encontro do CODEJE
adotou dois temas importantes e desafiadores
para este momento da Justiça Eleitoral: inovação e combate à desinformação.
“Considerando as peculiaridades do direito eleitoral, a escassez de material doutrinário
acerca dos dois temas, estou convencida da
necessidade do aperfeiçoamento profissional
dos juízes e dos servidores da Justiça Eleitoral,
além de todo o público alvo das escolas eleitorais”, pontuou a juíza.
Em pronunciamento de abertura, o anfitrião e diretor da Escola Judiciária Eleitoral
do Espírito Santo, juiz membro do TRE-ES,
Adriano Athayde Coutinho, agradeceu a presença de todos e o empenho dos servidores
do Tribunal na realização do XIV CODEJE.
Destacou que deseja que “deste encontro tenhamos muitos frutos voltados inicialmente
para as Escolas Judiciárias Eleitorais de todo
o País, e que essas escolas possam replicar e
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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“Estou convencida
da necessidade
do aperfeiçoamento
profissional dos juízes
e dos servidores da Justiça
Eleitoral, além de todo o público
alvo das escolas eleitorais”
Wilma Chequer Bou-Habib,
juíza do TRE-ES

O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, do Tribunal Superior Eleitoral, recebeu homenagem durante o
XIV Encontro do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais

propagar as ideias, os debates, as técnicas que
saírem dessa reunião, para toda a sociedade”.
O evento ainda contou com as presenças do
Presidente do TRE-ES, Desembargador Annibal de Rezende Lima; do Diretor da Escola
Judiciária Eleitoral, Desembargador Antônio
José Miguel Feu Rosa, do Presidente do CO-

DEJE, Desembargador Eleitoral Delmiro Dantas Campos Neto, além de outras autoridades.
COMBATE À DESINFORMAÇÃO
As palestras que aconteceram durante o evento ocorreram no auditório do Sheraton Hotel,
na capital capixaba. Os palestrantes debateram

a importância no combate à desinformação e
defenderam que as Escolas Judiciárias Eleitorais são uma ferramenta importante para coibir essa prática.
Para Alexandre Basílio, que faz parte da EJE-RS e também é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP) e coordenador do Grupo de Estudos
para a Sistematização das Normas Eleitorais
(SNE), embora o Brasil seja um país de dimensões continentais, os problemas que temos são
pontuais, mas iguais, em todos os estados.
“É o problema da desinformação, da falta de
informação com credibilidade que gere confiança no sistema eletrônico de votação e do
funcionamento das urnas eletrônicas. Onde
você analisar, você vai encontrar os mesmos
problemas”, disse o palestrante.
A solução, de acordo com ele, passa pela
utilização das EJEs como forma de sensibilização dos eleitores, que trabalharão como uma

“O CODEJE proporcionou
o ambiente apropriado para
que as Escolas encontrassem
um direcionamento estratégico
comum, gerando maior
eficiência, amplitude
e redução de gastos”
Vinicius Quintino de Oliveira,
coordenador da Escola Judiciária
Eleitoral do Estado do Espírito Santo

O coordenador da Escola Judiciária Eleitoral do Estado do Espírito Santo, Vinicius Quintino de Oliveira,
acredita que a EJES passou a exercer um papel muito importante para a Justiça Eleitoral brasileira
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“Que essas escolas possam
replicar e propagar as ideias,
os debates, as técnicas que
saírem dessa reunião, para
toda a sociedade”
Adriano Athayde Coutinho,
juiz membro do TRE-ES e diretor da Escola
Judiciária Eleitoral do Espírito Santo

O diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Espírito Santo, juiz membro do TRE-ES, Adriano Athayde
Coutinho (direita), deseja que as escolas possam replicar e propagar ideias para toda a sociedade

espécie de “exército do bem”, identificando e
neutralizando a ação das fake news eleitorais.
“O que eu proponho é uma solução permanente, onde nós tenhamos, a partir das
Escolas Judiciárias Eleitorais, a formação da
confiança no processo eletrônico de votação,
e fazendo isso, a gente cria uma militância do
bem, que pode ser dos próprios servidores,
já bem informados, treinados e capacitados”,
destacou Basílio.

Para Alexandre Basílio, coordenador do
Grupo de Estudos para a Sistematização das
Normas Eleitorais, a solução para o combate à
desinformação passa pela utilização das EJEs
como forma de sensibilização dos eleitores

INOVAÇÃO
Também houve tempo para discutir inovações, como as soluções integradas para a capacitação eleitoral.
Segundo Marcelo Weick, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político
(ABRADEP), é fundamental criar uma rede
nacional de estímulo à pesquisa e o ensino.
“E o papel da Justiça Eleitoral, especificamente das Escolas Judiciárias Eleitorais, é muito importante. Eu acredito que as EJEs também,
junto com a sociedade científica, a exemplo da
ABRADEP, e outras entidades da sociedade civil, pode criar uma rede para melhor capacitar
quem trabalha com pesquisa no Direito Eleitoral, mas não só, pode pensar também no eleitor
do futuro”, ponderou.
Em seguida, o coordenador do Laboratório
de Estudos sobre Imagem e Cibercultura da
Ufes (Labic), Fabio Govea, falou de desafios
para as eleições 2020. Em sua apresentação, ele

destacou que o trabalho com inteligência no
monitoramento dos “humores” nas redes sociais pode ser o ponto da virada para a Justiça
Eleitoral se antecipar a enxurrada de desinformação que certamente aparecerá antes e durante as eleições municipais do próximo ano.
Para o coordenador da Escola Judiciária
Eleitoral do Estado do Espírito Santo, Vinicius
Quintino de Oliveira, do ponto de vista de organização, a Justiça Eleitoral está totalmente
preparada para administrar os procedimentos
que envolvem as eleições municipais de 2020,
seja na esfera administrativa, seja na judiciária.
“O corpo técnico de servidores e de magistrados da Justiça Eleitoral é de muito boa qualidade e todo os sistemas utilizados na eleição
seguem rigoroso padrão de desenvolvimento,
auditoria e controle. Não resta nenhuma dúvida
no sentido de que as urnas eletrônicas estão preparadas para serem utilizadas como meio seguro e eficiente para o exercício do voto”, analisou.
Segundo a juíza do TRE-ES, Wilma Chequer
Bou-Habib, as eleições municipais são sempre
mais polarizadas, porque envolve um número
maior de candidatos, de cargos e uma proximidade maior entre os candidatos e os eleitores.
“A Justiça Eleitoral e, em especial, o juiz eleitoral, é mais demandado e tem menos tempo
para decidir. Portanto, este juiz e os servidores
diretamente implicados com o pleito devem estar bem preparados para as respostas e as ações
de sua iniciativa legal. Esse preparo e formação
faz parte de um dos papéis das escolas eleitorais”, comentou a juíza.

“O que proponho é uma
solução permanente, onde
tenhamos, a partir das Escolas
Judiciárias Eleitorais, a formação
da confiança no processo
eletrônico de votação”
Alexandre Basílio,
coordenador do Grupo de Estudos para
a Sistematização das Normas Eleitorais
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Registro de Imóveis aborda soluções
tecnológicas aliadas ao cenário econômico
do País no XLVI Encontro do IRIB em SP
Palestras discutiram blockchain, tokenização da propriedade
e aplicação da LGPD. Presidente do IRIB, Sérgio Jacomino falou
em “construir pontes” para congregar todos os registradores

A

possibilidade de encontrar soluções
tecnológicas para atender a uma demanda do mercado financeiro foi um
dos principais assuntos do XLVI Encontro
dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil,
evento organizado pelo Instituto de Registro
Imobiliário do Brasil – IRIB, que aconteceu
entre os dias 12 e 14 de novembro no Hotel
Bourbon Convention Ibirapuera, na capital
paulista.

Ao debater a blockchain - tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização
como medida de segurança – a smart property – propriedade inteligente – e a tokenização da propriedade - mecanismo habilitado
por tecnologias digitais em que você consegue
criar um representante digital de um ativo -,
registradores de imóveis se debruçaram sobre
a possiblidade de novos negócios imobiliários
aliados as novas possibilidades tecnológicas.

“Cheguei ao IRIB com a
missão de construir pontes.
Esse era o lema da minha
campanha. Esse encontro
poderá ser lembrado no futuro
como um ponto de mutação”
Sérgio Jacomino, presidente do IRIB

Registradores e autoridades prestigiaram abertura do XLVI Encontro dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil em São Paulo
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“Temos visto cada vez
mais documentos nato
digitais e temos que estar
preparados para lidar com
essa nova realidade”

A Oficial Titular do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra-ES, Etelvina Abreu do Valle Ribeiro, acredita que
notários e registradores devem se atualizar para acompanhar o avanço dos registros públicos

Para a Oficial Titular do 1º Ofício da 2ª
Zona da Serra-ES, Etelvina Abreu do Valle
Ribeiro, que esteve presente no evento, essa
é uma oportunidade de esclarecimento sobre
novos temas que estão se disseminando para

“A criação do Operador
Nacional do Registro
de Imóveis eletrônico (ONR)
é a previsão adequada
para resolver o problema
de diferenças e assimetrias
nos modelos registrais”
Caleb Miranda,
registrador de Imóveis e pesquisador
de novas tecnologias do IRIB

a sociedade e envolvem os serviços notariais
e registrais.
“Temos visto cada vez mais documentos
nato digitais e temos que estar preparados
para lidar com essa nova realidade. Hoje, as
pessoas resolvem tudo por meio de seus celulares. Logo, os serviços notariais e registrais
precisam se adequar a esse novo cenário”, afirmou a Oficial.
“É preciso conscientizar os registradores de
que novos modelos de negócios imobiliários
estão sendo habilitados por essas tecnologias
emergentes. E o Direito Registral e os registradores têm não só um dever de prover respostas, mas também uma oportunidade de
oferecer novos serviços para essas demandas
da sociedade”, alertou a Engenheira Mecatrônica, Coordenadora do Near-lab, Adriana Jacoto Unger.
Assim como ela, o pesquisador de novas

Etelvina Abreu do Valle Ribeiro,
oficial Titular do 1º Ofício
da 2ª Zona da Serra-ES

tecnologias do IRIB e Registrador de Imóveis em Juquiá - SP, Caleb Matheus Ribeiro
de Miranda, acredita que o papel do registro
não é só garantir o direito de propriedade das
pessoas, mas também permitir um comércio
jurídico adequado.
“A criação do Operador Nacional do Registro de Imóveis eletrônico (ONR) é a previsão
adequada para resolver o problema de diferenças e assimetrias nos modelos registrais. O
que eu percebo é que o mercado tem uma demanda e não vai restringir a sua demanda, ele
vai achar um meio de atende-la. Tenho certeza
que o registro de imóveis é o meio adequado
para atender essa demanda”, afirmou Caleb.
Para o presidente do IRIB, Sérgio Jacomino, o registro de imóveis serve também para
a garantia do crédito imobiliário e esse crédito
está se descolando cada vez mais, transitando
entre sistemas.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

19

LGPD foi debatida durante o 2º Simpósio Nacional de Direito Registral Imobiliário, que aconteceu durante o evento organizado pelo IRIB

“Seria interessante que
todos soubessem manejar
o procedimento de dúvida.
Geralmente, é desconhecido
pelas próprias pessoas da área”
Tânia Mara Ahualli,
juíza Corregedora da 2ª Vara
de Registros Públicos da Capital – SP

O procurador da República, Rafael Miron, palestrou sobre o Provimento nº 88/2019, que dispõe sobre
procedimentos extrajudiciais no combate à lavagem de dinheiro
20 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

“É importantíssimo que
a gente responda esse
chamamento do mercado
financeiro, registrando
títulos eletrônicos”

A registradora de Imóveis em Poxoréu –MT, Maria Bianchin Pacheco, discutiu o futuro das Cédulas de
Crédito Rural durante o evento do IRIB

“Nós devemos começar a tomar contato
com essas realidades para que possamos estar
com os olhos abertos e confiar que as lideranças dos registradores possam conduzir-nos
neste processo de transformação tecnológica com a segurança, sem que a gente negue
a tradição do nosso sistema e o valor que ele
tem também para o mercado, para o Estado
e, principalmente, para a sociedade brasileira”,
argumentou Jacomino.
“Esse encontro do IRIB poderá ser lembrado no futuro como um ponto de mutação. Um
momento em que terá se dado uma inflexão
a partir da qual podemos dizer que mergulhamos em uma nova fase, uma fase de plena
maturidade”, ressaltou o presidente do IRIB.

“Se eu tiver um instituto de
Direito Real que não está
voltado ao mercado qual a
finalidade dele? Então ele
tem que ser atualizado para
a economia de mercado”
Marcelo Benacchio,
juiz Assessor da Corregedoria Geral
de Justiça do Estado de São Paulo

“Cheguei ao IRIB com a missão de construir pontes. Esse era o lema da minha campanha. Atingimos um momento em que é
necessário, mais do que nunca, construir essas pontes. Buscar um entendimento, a conciliação de congregar os colegas e acolhe-los”,
complementou o registrador.
LGPD
Com prazo para vigorar a partir de 2020, a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
- Lei 13.709 -, sancionada em 2018, também
foi tema de debate durante o encontro.
O assunto da LGPD foi discutido no 2º Simpósio Nacional de Direito Registral Imobiliário
“Registrador Nicolau Balbino Filho”, que aconteceu durante o evento organizado pelo IRIB.
Com os registros em processo de informatização, coube aos registradores de imóveis
falarem sobre as expectativas geradas com a
vigoração da LGPD para as serventias extrajudiciais.
“O registrador tem que passar a ter uma
visão não só que a certidão depende do pagamento de emolumentos e indicação, mas agora depende também do interesse”, enfatizou o
pesquisador de Novas Tecnologias do IRIB e
Registrador de Imóveis em Juquiá - SP, Caleb
Matheus Ribeiro de Miranda.
A ideia do simpósio não foi só debater o

Maria Bianchin Pacheco,
registradora de Imóveis
em Poxoréu – MT

assunto, mas mostrar a necessidade de encontrar um meio útil ao mesmo tempo que licito
para que se possa fazer a publicidade dos dados registrais.
“Imagino que é necessária uma modulação
da publicidade registral, mas isso tem que se
adequar a realidade dos registros públicos.
Nós não podemos fazer com que os dados
registrais se tornem clandestinos, ao mesmo
tempo em que precisamos publiciza-los de
acordo com a nova legislação”, apontou o Diretor de Relações Institucionais do IRIB e Registrador de Imóveis em Taboão da Serra - SP,
Daniel Lago Rodrigues.
Ivan Jacopetti do Lago, Diretor de Relações
Internacionais do IRIB e Registrador de Imóveis em Paraguaçu Paulista – SP, afirmou que
é importante entender em que grau que a nova
lei vai ser aplicada para os registradores.
“O que se pode considerar um consentimento presumido e o que não, dependendo do consentimento expresso. A maneira como a publicidade registral vai ser exercida. O formato
das certidões, qual o formato mais adequado e
o acesso que se tem a outros dados”, comentou.
“Qual o interesse que você quer na emissão de uma certidão? Quando eu falo de uma
certidão de matrícula posso estar falando de
um grupo reduzido, mas há empresas atualmente pedindo mil certidões ou duas mil cerRevista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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“Nos debruçarmos sobre o
assunto para entender como
funciona e deveria funcionar
um sistema de prestação
de informações de lavagem
de dinheiro do País”
Luciano Dias Bicalho Camargos,
registrador de Imóveis
em Vespasiano – MG

tidões de matrícula. Essa nova questão não é
um capricho, não é uma questão de excessiva burocracia. É uma questão de preservar a
consistência do sistema. O sistema registral é
direcionado para o comércio jurídico”, salientou Caleb Miranda.
CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL
Na esteira da necessidade de encontrar uma
solução para novos negócios imobiliários,
os registradores também discutiram a atual
situação e o futuro das Cédulas de Crédito
Rural, que têm por objetivo incentivar o financiamento dos principais setores que movimentam a economia.
No entanto, esse título de crédito, que é registrado para eficácia contra terceiros e o registro das garantias dos direitos reais, deve ter
a estrutura modificada, com a possível aprovação da Medida Provisória 879, em tramitação no Congresso Nacional.
Com mais de 349 emendas propostas, a MP
mexe com a atual estrutura das Cédulas, e pode
prejudicar a agricultura e pecuária brasileira.
“Não há investimento quando os direitos
reais não são seguros o suficiente e um dos aspectos fundamentais é justamente a publicidade que nós concedemos, que o registro de imóveis oferece ao País. É importantíssimo que a
gente responda esse chamamento do mercado
22 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

Segundo o registrador de Imóveis em Pirapozinho-SP, com a dispensa da anuência expressa dos confrontantes para realização da descrição georreferenciada, pode haver problemas em 12,90% dos casos

financeiro, registrando títulos eletrônicos”, explicou a registradora de Imóveis em Poxoréu
–MT, Maria Aparecida Bianchin Pacheco.
“A Medida Provisória tenta aprimorar as
cédulas, mas a proposta contempla alguns
aspectos de forma inadequada. Então não
deixa muito claro em relação a publicidade a
terceiros. Acho que tem que sofrer algumas
emendas para deixar bem claro qual a função
do registro e qual a função dessas entidades
registradoras e as centrais depositárias dentro
desse ecossistema”, complementou o Tabelião
de Protesto de Letras e Títulos de Campinas –
SP, Reinaldo Velloso dos Santos.
USUFRUTO E LAVAGEM DE DINHEIRO
Outros debates que aconteceram durante o
evento também endossaram a opinião de que
o registro de imóveis precisa se voltar, muitas
das vezes, para o mercado financeiro.
Ao comentar questões ligadas ao usufruto,
uso e habitação no Registro de Imóveis, o juiz
Assessor da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado de São Paulo - Equipe do Extrajudicial,
Marcelo Benacchio, defendeu que o mercado
é um ponto relevante e os direitos reais tem
que estar voltados para ele.
“Se eu tiver um instituto de Direito Real que
não está voltado ao mercado qual a finalidade dele? Esse é meu questionamento. Então

ele tem que ser atualizado para a economia
de mercado. Para o valor econômico da propriedade. Acho que decisões dos oficiais de registro imobiliário vão provocar uma reflexão
sobre esse tema”, comentou o juiz, ao salientar
aspectos sobre o usufruto.
Mais tarde, a tônica dos debates mudou um
pouco, trazendo à tona uma palestra sobre o
Provimento nº 88/2019, que dispõe sobre procedimentos extrajudiciais no combate à lavagem
de dinheiro e afirma que registradores de imóveis devem comunicar operação à Unidade de
Inteligência Financeira (UIF), caso a considere
suspeita ou apresente alguma irregularidade.
Na realidade, o Procurador da República
em Curitiba - PR, Rafael Brum Miron, autor
do livro “Notários e Registradores no combate
à lavagem de dinheiro”, mostrou que os tabeliães e oficiais devem seguir algumas tipologias na aplicação da norma.
“Na minha pesquisa, falei sobre as principais tipologias envolvendo cartórios como a
compra de bem formalmente subvalorizado, a
compra de bem supervalorizado e a compra de
imóvel por offshore”, salientou o procurador.
“A experiência prática é que vai de fato demonstrar quais são as tipologias que podem
ser utilizadas para fins ilícitos. Isso porque as
tipologias evoluem. Haverá um aprendizado
imenso para os registradores trazendo a expe-

riência prática do registrador que está ali na
ponta”, apontou o vice-presidente do Colégio
Notarial do Brasil, conselheiro da União Internacional do Notariado, e notário em Recife
– PE, Filipe Andrade Lima.
Para o Registrador de Imóveis em Vespasiano – MG, Luciano Dias Bicalho Camargos,
a leitura do Provimento demanda uma compreensão do sistema de lavagem de dinheiro.
“Acho que incumbe a cada um de nós nos
próximos três meses que nós teremos, nos
debruçarmos sobre o assunto para entender
como funciona e deveria funcionar um sistema de prestação de informações de lavagem
de dinheiro do País”, disse.
GEORREFERENCIAMENTO
Lei Federal que rendeu debate durante o evento foi a 13.838/2019, que dispensa a carta de
anuência no processo de georreferenciamento
de imóveis rurais.
Com a dispensa da anuência expressa dos
confrontantes para realização da descrição
georreferenciada, estima-se que pode haver
problemas em 12,90% dos casos, considerando
uma base de 2.400 dados de georreferenciamentos, podendo haver aumento da judicialização.
“O registro de imóveis preconiza basica-

mente a segurança jurídica. O mercado preconiza a velocidade das transações. Logicamente
se não houver as declarações de limites entre
os confrontantes, a velocidade aumenta, mas a
segurança diminui. E como o registrador tem
essa função histórica de dar segurança com
velocidade, a gente entende que houve um excesso de não se observar esse reconhecimento
de limites dos imóveis que não estão georreferenciados. A lei é boa, mas não para o momento”, explicou o Registrador de Imóveis em
Pirapozinho – SP, Izaias Gomes Ferro Junior.
INCORPORAÇÕES,
LOTEAMENTOS E AVERBAÇÕES
Incorporações, condomínio de lotes e loteamento fechados também estiveram na pauta
dos registradores durante o XLVI Encontro do
IRIB em SP.
O condomínio de lote, que é uma figura
relativamente nova, sendo admitida em São
Paulo em 2017 – Lei 13.465 -, permite que
cada lote seja uma unidade autônoma.
“As vias do empreendimento são particulares. É como se fosse um condomínio, mas sem
construção. E os loteamentos fechados são diferentes, porque embora tenham acesso restrito, só pode passar pela portaria quem se iden-

tifique, enquanto as vias públicas são públicas
e não particulares. São estruturas totalmente
diferentes. É uma novidade importante que
vai ter muitos reflexos no dia a dia da cidade”, ponderou o Desembargador no Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, Francisco
Eduardo Loureiro.
Em relação as incorporações, se debateu
muito a questão das modificações do projeto
de incorporação e da necessidade ou não de
anuência dos adquirentes.
“Isso varia muito de acordo com as circunstâncias da estrutura jurídica sobre a qual
o empreendimento foi idealizado e montado
e as necessidades do incorporador. Conciliar
isso com as regras legais para que tenha repercussão adequada no Registro de Imóveis é um
trabalho muito importante que tem de começar com o advogado para que isso chegue no
registro de imóveis de uma forma adequada
e preservar os direitos que estão envolvidos,
inclusive os direitos dos consumidores”, disse
o advogado Marc Stalder.
Vale lembrar que o registrador de imóveis
aparece no início do empreendimento, no registro da incorporação, mas também durante,
depois na averbação da construção e na instituição de condomínio.

“Quando a indisponibilidade
recai sobre o patrimônio
de um devedor fiduciante,
isso teria o condão de
impossibilitar a consolidação
da propriedade em favor
de um credor”
Rafael Ricardo Gruber,
registrador de Imóveis
em São Caetano do Sul - SP

O registrador de Imóveis em Porto Alegre – RS, João Pedro Lamana Paiva, falou sobre o tema
indisponibilidade e alienação fiduciária no contexto das averbações premonitórias
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“Será que a publicidade deve
ficar restrita e limitada
somente ao espectro do imóvel,
da terra em si? Ou podemos
pensar em um espectro maior
que abarque toda a região?”
Naila de Rezende Khuri,
registradora de Imóveis
em Votorantim - SP

“O papel do registrador é identificar se o
empreendimento está sendo levado a termo
nos exatos termos do previsto na legislação.
Por óbvio, como o registrador atua no mercado imobiliário acaba tendo uma respeitabilidade, por vezes acaba trocando ideia com
o incorporador ou com o próprio advogado
para eventualmente encaminhar o empreendimento com uma estrutura jurídica mais
próxima a legislação. Mas a função principal,
de fato, é identificar se o que foi proposto pelo
empreendedor e o seu advogado atende o que
está na legislação”, explicou o Registrador de
Imóveis em São Lourenço do Sul – RS, Jevérson Luís Bottega.
No caso das averbações premonitórias diversos foram os temas polêmicos discutidos
pelos palestrantes, mas o principal deles girou
em torno da indisponibilidade e alienação fiduciária.
“A indisponibilidade de bens hoje se tornou
corriqueira. Qualquer um que vá interferir em
um processo, o juiz ao invés de mandar penhorar ou então noticiar que tramita um processo sobre a pessoa, ele faz o contrário, ele
determina a indisponibilidade dos bens”, argumentou o Registrador de Imóveis em Porto
Alegre – RS, João Pedro Lamana Paiva.
“Quando a indisponibilidade recai sobre o
patrimônio de um devedor fiduciante, isso te24 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

O presidente do IRIB, Sérgio Jacomino, se emocionou ao homenagear o registrador de imóveis em São
Carlos, Antônio Carlos Carvalhaes

ria o condão de impossibilitar a consolidação
da propriedade em favor de um credor quando esse devedor que tem a indisponibilidade
contra ele e deixa de pagar as prestações”, explicou o Registrador de Imóveis em São Caetano do Sul - SP, Rafael Ricardo Gruber.
QUESTÕES AMBIENTAIS
Ainda houve tempo para discutir a atuação
de registradores de imóveis em situações jurídicas que envolvem questões urbanísticas e
ambientais.
“Será que a publicidade deve ficar restrita
e limitada somente ao espectro do imóvel,
da terra em si? Ou podemos pensar em um
espectro maior que abarque toda a região?
Tivemos vários desastres como Mariana,
Brumadinho, as casas estão alagadas. Não só
uma publicidade do imóvel, mas também dos
impactos ambientais que influenciam na propriedade”, indagou a Registradora de Imóveis
em Votorantim - SP, Naila de Rezende Khuri.
Para o Registrador de Imóveis em Ribeirão
Pires - SP, Luc da Costa Ribeiro, a necessidade
da preservação do verde é muito importante e os
registradores tem uma contribuição relevante
para dar publicidade a essa proteção. “É um assunto interessante, novo, que a expansão da servidão ambiental para a área urbana veio com o
novo Código Florestal em 2012 e eu espero que

a partir de hoje este assunto seja mais discutido em âmbito nacional”, afirmou o registrador.
Já o Registrador de Imóveis em Campos de
Jordão - SP, Fábio Ribeiro dos Santos, disse
que há sempre novidade em relação ao assunto
porque é uma matéria em que cada dia está surgindo algo novo e os cartórios sempre encontram algum problema de natureza ambiental.
“Publicidade constitutiva. É você dar efeitos
ambientais aquilo que está na matrícula. Ela
não ser apenas uma notícia para conhecimento de todos, mas você extrair uma consequência prática”, encerrou o registrador.
Procedimento de dúvida e IRIB Academia
Outro painel do evento abordou a dúvida registral, recurso jurídico posto à disposição de
qualquer pessoa que não se conforme com as
exigências formuladas pelo Cartório de Registro de Imóveis para o registro de um título.
Segundo o juiz Assessor no Supremo Tribunal Federal, Paulo Cesar Batista dos Santos, é
importante entender que esse é um procedimento que serve para rever a qualificação feita
pelo registrador.
“É um procedimento que serve para rever
a atividade mais importante do qualificador,
que é a qualificação. É um procedimento do
dia a dia do registrador e há uma possibilidade
de isso ser requalificado pelo juiz corregedor
permanente”, explicou o magistrado.

De acordo com a juíza Corregedora da 2ª
Vara de Registros Públicos da Capital – SP, Tânia Mara Ahualli, esse procedimento é desconhecido pelas próprias pessoas da área.
“É a principal forma de a gente conseguir
resolver as questões pertinentes ao registro de
imóveis na corregedoria permanente. Chegam
algumas questões que a corregedoria precisa
disciplinar em forma de dúvida. E seria interessante que todos soubessem manejar esse
procedimento. Geralmente, é desconhecido
pelas próprias pessoas da área”, avaliou a juíza.
Ainda durante o encontro, houve o lançamento oficial do portal ‘IRIB Academia’ para
os associados do Instituto. O novo portal - https://academia.irib.org.br/ - permite pesquisas
acadêmicas sobre direito registral imobiliário
de todo o País e possui acervo de décadas de
pesquisas do IRIB.
LIVRO E HOMENAGENS
A oportunidade de congregar registradores
em um único espaço também acabou sendo
palco para a apresentação da obra recém-lançada “Registros Públicos”, fruto do trabalho
conjunto de especialistas no segmento extra-

O encontro marcou o lançamento oficial do portal ‘IRIB Academia’ para os associados do Instituto, que
pode ser acessado no site https://academia.irib.org.br/

O registrador Nelson Pereira Lopes Filho, da cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo, foi
homenageado pelas duas filhas ao comemorar 80 anos de vida

judicial - todos titulares de cartório - e com
coordenação de Alberto Gentil, juiz de direito
titular da 8ª Vara Cível da Comarca de Santo
André (SP), juiz corregedor permanente dos
Registros de Imóveis da Comarca de Santo
André (SP) e professor.
“O objetivo é atender o teórico e o prático e
todo aquele que de alguma forma gosta e trabalha com os registros públicos”, anunciou o
magistrado.
Durante o evento, duas homenagens também foram prestadas e marcadas por fortes
emoções. Na ocasião, o presidente do IRIB,
Sérgio Jacomino, subiu ao palco para homenagear o registrador de imóveis em São Carlos,
Antônio Carlos Carvalhaes, um dos pioneiros
na informatização dos registros de imóveis no
Brasil e que se recupera de uma cirurgia no
olho, e ambos acabaram se abraçando entre
lágrimas.
Logo depois, foi a vez de comemorar os 80
anos do registrador Nelson Pereira Lopes Filho, da cidade de Porto Ferreira, interior de
São Paulo, que tem mais de 50 anos de serviços
prestados no cartório. Ele recebeu os afagos
das duas filhas, a registradora de Imóveis em
São José dos Campos, Adriana Marangoni, e
a Oficial Substituta, Ana Paula Perondi Lopes
Almada. Ao final, a plateia cantou parabéns e
saudou os registradores homenageados.
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo
Mês de outubro 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 SETEMBRO/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 OUTUBRO/2019 foi de:
Redução global do repasse: 32 % (trinta e dois por
cento), aplicando-se este percentual para todas as
rubricas que atualmente são pagas pelo FARPEN.
Vitória, 01 de novembro de 2019.
MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente
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A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)		612.107,62
Saldo em caixa mês anterior		101.021,88
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES		0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 		
713.129,50
B – PAGAMENTOS		
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil
472.663,72
1.1 – Retenção IRPF na fonte (Inicio relatório julho/19).
Ref. agosto/19 ressarcido em setembro/19
e setembro ressarcido em outubro/19.
174.428,14
2 – Repasse de Contribuição Sindical
35.580,95
3 – Devolução FARPEN
14.799,52
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços
904,49
5 – Repasse ao Sinoreg-ES
12.242,15
5.1 – 2% referente depósito entre 18/09 a 30/09
190,11
6 – Repasse à AMAGES
12.232,10
6.1 – 2% referente depósito entre 18/09 a 30/09
190,11
7 – Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 010/2019
3.039,43
SALDO LÍQUIDO
(726.270,72)
(13.141,22)
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado.
(CDB)
(61.210,76)
C.a – 10% referente depósito entre 18/09 a 30/09		
(950,57)
SALDO		(13.141,22)
Recebimentos entre 16/10 a 31/10		
16.252,64
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881		
3.111,42
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