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EDITORIAL

Tecnologia e o caminhar dos
serviços Notariais e Registrais

N

o dia 1º de agosto de 2018 foi publicado o Provimento nº 74 do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). Depreende-se que a norma dispõe sobre os padrões mínimos de
tecnologia da informação para a segurança, integridade e disponibilidade de dados para a continuidade da atividade pelos serviços notariais e de registro do Brasil.
Recentemente, uma decisão do próprio CNJ suspendeu os efeitos do Provimento por
um prazo de 90 dias. De toda forma, por mais que tenha ocorrido essa suspensão, o Sinoreg-ES continua buscando a melhor forma de auxiliar os cartórios capixabas quanto
à adequação das exigências futuras. Sabemos que não será tarefa fácil, uma vez que os
investimentos necessários são de alto custo, bem como não são condizentes com a realidade financeira da maioria das serventias extrajudiciais, principalmente, as deficitárias
e dos distritos interioranos.
Por sua vez, também acreditamos que o investimento, de maneira razoável, tem sua
utilidade. Sem dúvidas, avançar em tecnologia é também elevar os serviços notariais e
de registro para outro patamar.
A sociedade já está lidando com esses avanços tecnológicos e nós precisamos nos adequar na medida do possível, para poder continuar oferecendo um serviço de qualidade
e aguerrido aos novos paradigmas da tecnologia da informação.
Para isso, reforço ainda mais nosso objetivo, qual seja, constituir uma base sólida através da união da classe. Dessa maneira, iremos trabalhar pelo coletivo e com capacidade
para fazer frente às adversidades do dia a dia.
Márcio Valory Silveira
Presidente do Sinoreg-ES

“Avançar em tecnologia é
também elevar os serviços
notariais e de registro para outro
patamar para poder continuar
oferecendo um serviço de
qualidade aos novos paradigmas
da tecnologia da informação”

Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES
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Márcio Valory, presidente do
Sinoreg-ES, é homenageado pelo
Ministério Público do Estado
Solenidade homenageou personalidades e instituições
que se destacaram na defesa dos direitos da sociedade

O

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP/ES), por meio de seu
Colégio de Procuradores de Justiça,
concedeu, em dezembro, no auditório da
Procuradoria-Geral de Justiça, doze comendas “Medalha do Mérito” do MP/ES. A
solenidade homenageou personalidades e
instituições que se destacaram na defesa dos
direitos da sociedade e no fortalecimento da
atuação ministerial.
Dentre os homenageados, esteve o presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES),
Márcio Valory Silveira. Segundo ele, o Ministério Público é uma instituição que tem como
responsabilidade a manutenção da ordem jurídica no Estado e a fiscalização do Poder Público em várias esferas.
“Observo que essa homenagem possui um
cunho gratificante pelo trabalho que desempenhamos como instituição representativa de
classe dos notários e registradores capixabas.
Essa homenagem revela que o Sinoreg-ES tem
sua importância e atua em prol da classe, sempre lutando em defesa dos direitos dos delegatários do foro extrajudicial, caminhando junto com os entes públicos. Também mostra o
nosso lado que se preocupa com a sociedade,
trabalhando como um difusor de conscientização, tal como a campanha contra violência

“Observo que essa
homenagem possui um cunho
gratificante pelo trabalho
que desempenhamos como
instituição representativa
de classe dos notários e
registradores capixabas”
Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES
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Presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, recebe comenda das mãos do procurador Eder Pontes:
“homenagem revela que o Sinoreg-ES tem sua importância”

doméstica que promovemos em parceria com
o MP”, celebrou Valory.
Compuseram a mesa de honra do evento o
procurador-geral de Justiça do MP/ES Eder
Pontes da Silva; o desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES)
Arthur José Neiva de Almeida; e os homenageados Alexandre Nogueira Alves, procurador-geral do Estado; Domingos Augusto Taufner, vice-presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo; e Alexandre Ofranti
Ramalho, comandante geral da Polícia Militar
do Espírito Santo.
Também receberam a honraria o diretor
geral da Rede Vitória de Comunicações, Fer-

“A trajetória de todos vocês,
caros homenageados, que
sempre desempenharam
suas funções com
dedicação e pautadas no
compromisso e na ética,
justifica o reconhecimento
e a admiração hoje aqui
concretizados pela comenda”
Elda Márcia Moraes Spedo, subprocuradorageral de Justiça Administrativo do MP/ES

nando Ferreira Machado; a subprocuradora-geral de Justiça Administrativo e ex-procuradora-geral de Justiça do MP/ES Elda
Márcia Moraes Spedo; e os procuradores de
Justiça do MP/ES aposentados Antonio Carlos Amancio Pereira, Fernando Franklin da
Costa Santos, Gabriel de Souza Cardoso, Heloisa Malta Carpi, Ivanilce da Cruz Romão e
Maria Auxiliadora Freire Machado.
Elda Spedo discursou em nome dos homenageados, ressaltando a relevância da trajetória das personalidades e instituições ali
representadas no engrandecimento da sociedade capixaba.
“A trajetória de todos vocês, caros homenageados, que sempre desempenharam suas
funções com dedicação e pautadas no compromisso e na ética, justifica o reconhecimento e a admiração hoje aqui concretizados pela
Comenda Medalha do Mérito do Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, reconhecimento do Parquet capixaba ao valoro-

so trabalho de seus membros e ao apoio das
instituições que integram e engrandecem este
Estado”, disse a subprocuradora-geral.
O procurador-geral de Justiça também felicitou os agraciados com a comenda: “Coube
a mim fazer uma fala aos nossos homenageados, em nome da instituição, sintetizando
nosso profundo respeito e sobretudo nossos
agradecimentos pelos serviços prestados à
instituição Ministério Público”, discursou
Eder Pontes.

“Profundo respeito
e sobretudo nossos
agradecimentos pelos
serviços prestados à
instituição Ministério Público”
Eder Pontes da Silva,
procurador-geral de Justiça do MP/ES

Autoridades capixabas
homenageadas com a
Comenda Medalha do Mérito
do Ministério Público do
Estado do Espírito Santo
Marcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES
Alexandre Nogueira Alves,
procurador-geral do Estado
Alexandre Ofranti Ramalho,
comandante geral da Polícia Militar
do Espírito Santo
Domingos Augusto Taufner,
vice-presidente do TCE/ES
Fernando Ferreira Machado,
diretor geral da Rede Vitória
de Comunicações
Elda Márcia Moraes Spedo,
subprocuradora-geral de Justiça
Administrativo do MP/ES
Antonio Carlos Amancio Pereira,
procurador de Justiça do MP/ES
aposentado
Fernando Franklin da Costa Santos,
procurador de Justiça do MP/ES
aposentado
Gabriel de Souza Cardoso,
procurador de Justiça do MP/ES
aposentado
Heloisa Malta Carpi,
procuradora de Justiça do MP/ES
aposentada
Ivanilce da Cruz Romão,
procuradora de Justiça do MP/ES
aposentada
Maria Auxiliadora Freire Machado,
procuradora de Justiça do MP/ES
aposentada

Diretores do Sinoreg-ES prestigiam homenagem ao presidente do Sindicato
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Sinoreg-ES
promove
pesquisa para
avaliar padrões
de tecnologia
dos Cartórios do
Espírito Santo
Questionário avaliou mais de 240 Cartórios
do Estado e procurou auxiliar o CNJ
na aplicação do Provimento 74. Efeitos da
normativa foram suspensos por 90 dias.
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C

om a principal função de auxiliar os
cartórios no cumprimento do Provimento nº 74, publicado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), no dia31 de julho
de 2018, que estabelece padrões mínimos de
tecnologia da informação para serviços de
registro e notas, o Sindicato dos Notários e
Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) realizou uma pesquisa, que contou
com a participação de 243 cartórios do Estado, para mapear as dificuldades enfrentadas
pelas serventias extrajudiciais capixabas para
implementar tais requisitos.
De acordo com o presidente do Sinoreg-ES,
Márcio Valory, o questionário tem como objetivo contribuir para um levantamento de dados estatísticos gerais visando o planejamento
de ações de apoio às questões relacionadas à
tecnologia, além de ajudar a elaborar um pla-

Segundo Márcio Valory, a suspensão provisória
do Provimento foi fundamental, pois haverá
mais tempo para o desenvolvimento de um
bom trabalho de implantação

“Os padrões estabelecidos
são de alto custo, inviáveis
para a maioria dos
cartórios, em especial, os
de baixa renda”
Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES

no de combate aos abusos sofridos pela classe.
“Trata-se de uma proposta criada pelo Sindicato com o intuito de constituirmos uma
base estatística sólida acerca da realidade vivenciada pelos cartórios capixabas, para que
possamos demonstrar para o Poder Judiciário
que as adequações previstas no Provimento nº
74 não são simples e que não devem ser aplicadas da forma como o ato normativo obriga,
principalmente se mencionarmos as serventias deficitárias e as demais espalhadas pelo
interior do Estado, que nem sequer possuem
amparo de rede de internet estável. Não somos contrários aos avanços tecnológicos, mas
buscamos um meio razoável de promover esse
crescimento”, alerta Valory.
Para tornar a pesquisa mais participativa
por parte dos delegatários, o Sinoreg-ES promoveu o sorteio de uma impressora e uma
bolsa de estudos para uma Pós-Graduação Jurídica na LFG, como forma de incentivo.
Registradora de Imóveis do 1º Ofício de
Iconha (ES), Julia Elisabeth Bottecchia Barcelos foi premiada com a bolsa de estudos para
a LFG. Segundo ela, a pesquisa feita pelo Sinoreg-ES foi interessante para tirar dúvidas
pertinentes ao cartório e ao Estado do Espírito
Santo em relação à normativa do CNJ.
“Nosso cartório é de pequeno porte. Algumas perguntas foram necessárias para que
uma pessoa especialista no assunto nos auxiliasse a responder as questões. Uma quantidade muito grande de cartórios está tendo
dificuldades para implantar tudo que o CNJ
pediu. Não fica barato”, aponta a registradora.
Já o tabelião e registrador civil do Cartório
de Laranja da Terra (ES) Altenir José da Silva,
que foi contemplado com uma impressora no
sorteio, disse que a pesquisa mostra um raio
X das pequenas serventias que, na sua maioria, não possuem condições financeiras para
cumprir as exigências tecnológicas mínimas,
levando em consideração que o custo das máquinas e softwares representa elevada despesa
para os serviços extrajudiciais.
“Se nada for feito no sentido de providenciar meios de ajuda às serventias deficitárias,
estas não conseguirão implantar o sistema mínimo de tecnologia exigido pelo CNJ. Acredito que o CNJ deveria determinar às Corregedorias Estaduais e do Distrito Federal que
fizessem uso das verbas superavitárias recolhidas pelas serventias que se encontram sob a
responsabilidade de interinos e interventores

Gestor de Tecnologia do IEPTB/BR, Luiz
Paulo concorda que a medida do CNJ veio em
boa hora por proporcionar uma análise mais
detalhada das dificuldades

“A suspensão por parte
do CNJ foi uma medida
positiva, que proporciona,
no período, o estudo de uma
solução que possa ser mais
adequada à realidade das
serventias do Brasil”
Luiz Paulo Souto Caldo,
gestor de Tecnologia da Informação do IEPTB/BR

e aplicassem referidas verbas na implantação
de ditas tecnologias da informação nas serventias deficitárias”, opina o registrador civil.
Corregedoria Nacional
suspende efeitos do Provimento
Dando ouvidos às questões levantadas por
notários e registradores de todo o País, no
dia 18 de dezembro de 2018, a Corregedoria
Nacional de Justiça, por meio do corregedor
nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou a suspensão dos efeitos do
Provimento CNJ nº 74 pelo prazo de 90 dias
ou até efetiva instalação do Comitê de Gestão
da Tecnologia da Informação dos Serviços Extrajudiciais (Cogetise), que será formado por
diversas autoridades da sociedade.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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A suspensão dos efeitos da normativa teve
base no Oficio redigido pela Associação dos
Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/
BR) junto aos institutos membros e Corregedorias-gerais dos Estados e do Distrito Federal
e dos Territórios, solicitando a apresentação
de um planejamento estratégico para o cumprimento das determinações do Provimento.
O argumento das entidades e órgãos baseou-se no fato de muitas questões tratadas
pela normativa ainda precisarem ser discutidas antes de sua entrada em vigor, em razão da
complexidade dos procedimentos que devem
ser adotados para implementar os padrões
mínimos de tecnologia nas serventias extrajudiciais. Dentre as dificuldades apontadas pelas
entidades de classe estão os elevados custos e

a escassez de equipamentos e serviços em determinadas regiões do País.
Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory Silveira, a medida tomada pela Corregedoria foi fundamental para o bom funcionamento
dos serviços extrajudiciais, pois adotou um critério justo e razoável, dadas as consequências advindas das adequações previstas no Provimento.
“Os padrões estabelecidos são de alto custo,
inviáveis para a maioria dos cartórios, em especial os de baixa renda. Muitos outros fatores
também iriam atrapalhar a adequação da forma como se propõe, em virtude de que muitas
cidades do interior sequer possuem serviço de
internet estável. Essa suspensão parcial, portanto, veio em boa hora. Teremos mais tempo
hábil para buscar mecanismos visando a de-

“Uma quantidade muito
grande de cartórios está
tendo dificuldades para
implantar tudo que o CNJ
pediu. Não fica barato.”
Julia Elisabeth Bottecchia Barcelos,
registradora de imóveis de Iconha (ES)

O registrador civil de Laranja da Terra (ES)
Altenir José da Silva acredita que a pesquisa
mostra um raio X dos pequenos cartórios no
Estado: “serventias deficitárias”

“Se nada for feito no sentido
de providenciar meios
de ajuda às serventias
deficitárias, essas não
conseguirão implantar
o sistema mínimo de
tecnologia exigido pelo CNJ”
Altenir José da Silva,
registrador civil de Laranja da Terra (ES)
8
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vida implementação das melhorias propostas”,
aponta o presidente do Sinoreg-ES.
Gestor de Tecnologia da Informação do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB/BR), Luiz Paulo Souto Caldo concorda que a medida da Corregedoria veio em
boa hora. Além disso, ele acredita que deveria
ser feito um estudo mais aprofundado para tentar mapear a realidade dos cartórios brasileiros.
“A suspensão por parte do CNJ foi uma medida positiva, que proporciona, no período, uma
análise detalhada das dificuldades e o estudo
de uma solução que possa ser mais adequada
à realidade das serventias do Brasil. Entretanto, seria positivo que os cartórios pudessem se
manifestar, apontando suas dificuldades às entidades, para que essas pudessem ser mapeadas
com eficiência”, afirma o gestor do IEPTB/BR.
Inclusão digital
Embora com determinações difíceis de serem
implementadas, principalmente por cartórios
com menos recursos, o Provimento nº 74 con-

A advogada Patrícia Peck diz que o Provimento
74 é uma oportunidade para se trabalhar
a inclusão digital dos cartórios: “muitas
realidades distintas”

“A uniformização e a
harmonização desse
ambiente de cartórios é
importante até para criar
uma cultura da sociedade
brasileira no uso do serviço
digital do cartório”
Patrícia Peck, advogada especialista
em cultura digital e inovação

ta com uma série de argumentos favoráveis
por parte de especialistas em tecnologia, notários e registradores.
Doutoranda em Direito Internacional pela
Universidade de São Paulo (USP) com especialização em Negócios na Harvard Business
School, a advogada especializada em cultura
digital e inovação Patrícia Peck acredita que
o Provimento nº 74 é uma oportunidade para
que se possa trabalhar a integração e a implementação da inclusão digital dos cartórios.
“Nós temos hoje um Brasil que são muitos
‘Brasis’, muitas realidades distintas. Nós temos
desde o cartório que já está mais virtualizado, mais integrado com as novas tecnologias,
como aquele que ainda está muito no balcão,
no carimbo e no papel. A uniformização e a

harmonização desse ambiente de cartórios é
importante até para criar uma cultura da sociedade brasileira no uso do serviço digital
do cartório para não associar a imagem do
cartório com uma imagem do passado, como
se fosse algo de antigamente, como se para o
futuro não fosse necessário ainda atuar com
esse modelo de registro e de legitimidade”, argumenta a advogada.
“Investir em tecnologia exige recursos. Tem
aqueles que têm mais recursos e aqueles que
têm menos. Exige cultura, exige que você tenha um plano de ação e um cronograma. Tudo
isso é necessário”, complementa Patrícia Peck.
Autor do artigo “Breves notas sobre o Provimento CNJ nº 74”, o tabelião substituto do
26º Tabelionato de Notas de São Paulo Felipe
Leonardo Rodrigues diz que o Provimento é

De acordo com o tabelião Felipe Rodrigues, o
Provimento 74 é um regramento necessário
para os cartórios: “os serviços eletrônicos já
são uma realidade”

“O Cogetise poderia criar
uma cartilha educativa digital
para distribuição nacional,
tratando sobre as melhores
práticas sobre o tema”
Felipe Leonardo Rodrigues,
tabelião substituto do 26º Tabelionato
de Notas de São Paulo

um regramento necessário e muito importante para a atividade notarial e de registro.
“A preocupação do Conselho Nacional
de Justiça foi a de padronizar minimamente
os requisitos informáticos em duas frentes,
preservação indelével dos dados, incluindo
a segurança da informação e a continuidade
da prestação dos serviços. Os serviços eletrônicos já são uma realidade, e as serventias extrajudiciais devem acompanhar essa evolução,
do contrário, ficarão nos pergaminhos da história”, ressalta o tabelião.
Já o registrador imobiliário de Juquiá (SP)
e pesquisador de Novas Tecnologias do IRIB,
Caleb Matheus de Miranda, acredita que o Provimento nº 74 auxilia a instalação de uma infraestrutura básica de tecnologia nas serventias
para enfrentar os desafios da sociedade digital.
“O Provimento surge porque existe uma
disparidade nos níveis de infraestrutura entre
as serventias no Brasil. Ao passo que há cartórios que possuem níveis avançados de segurança tecnológica, ainda há serventias que não
possuem infraestrutura mínima. O Provimento traçou alguns requisitos, considerados essenciais, graduados de acordo com as classes
dos cartórios. A importância do Provimento
está no fato dele ter deixado claro que os cartórios não podem ter seu foco unicamente na
segurança jurídica, mas que também a segurança tecnológica é essencial para o bom desempenho da atividade”, explica o registrador.
Para o gestor de tecnologia do IEPTB/BR,
Luiz Paulo Solto Caldo, o Provimento do CNJ
traz importantes definições de padrões mínimos de tecnologia aos cartórios de todo País.
“O Provimento alia segurança jurídica a segurança tecnológica, demonstrando extrema relevância dos serviços prestados pelos cartórios
extrajudiciais e sua importância na sociedade
digital. Entretanto, o texto apresenta disposições muito difíceis, e em alguns casos, até impossíveis de serem implementadas por muitos
Cartórios do Brasil”, explica.
O que estabelece o Provimento
Para que o Provimento nº 74 seja aplicado
corretamente, Caldo defende que se deve
manter estruturas de segurança física e lógica.
Para a estrutura física, os servidores de dados
devem ser ligados em nobreak que estabeleça
uma rede elétrica estabilizada, além de garantir autonomia de no mínimo 30 minutos para
que o cartório possa desligar os equipamentos

Segundo o registrador imobiliário Caleb
Miranda, existe uma disparidade nos níveis de
infraestrutura das serventias: “a segurança
tecnológica é essencial”

“A importância do Provimento
está no fato dele ter deixado
claro que os cartórios
não podem ter seu foco
unicamente na segurança
jurídica, mas também a
segurança tecnológica
é essencial para o bom
desempenho da atividade”
Caleb Matheus de Miranda,
registrador imobiliário e pesquisador
de Novas Tecnologias do IRIB

em caso de queda de energia, evitando possíveis problemas ocasionados por interrupção
bruta dos sistemas.
Ainda de acordo com o gestor de tecnologia do IEPTB/BR, o local onde estão instalados os servidores deve ser uma sala isolada,
com refrigeração apropriada e acesso controlado e restrito.
“Deve existir um servidor redundante com
replicação em tempo real para que possa ser
acionado em caso de problemas no servidor
principal. O mesmo se aplica para equipamentos secundários do cartório como switRevista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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chs, estações de trabalho, scanner e impressoras. Os computadores devem ser ligados em
rede provida por switchs/roteadores e dispor
de conexão com a internet. Também se deve
manter unidade de armazenamento externo,
preferencialmente redundantes, para backup
local”, aponta Caldo.
Já para a estrutura lógica, o gestor de tecnologia afirma que é exigido que o cartório disponha de todos os softwares comerciais licenciados, tanto para os servidores como para as
estações de trabalho, exceto quando utilizado
software livre. O cartório também deve man-

Executivo de contas da Luconi Tecnologia,
Guilherme Moura conta como funcionam os
serviços oferecidos pela empresa: “reformas,
mudanças e adaptações”

“A consultoria se baseia
inteiramente ao Provimento
74. Iniciamos com uma
entrevista identificando
diretamente as dores
principais dos atendentes e
responsáveis, logo após, o
reconhecimento do local onde
verificamos as mudanças
necessárias.”
Guilherme Souza Moura,
executivo de contas da Luconi Tecnologia
10 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

ter instalado e atualizado antivírus para todos
os equipamentos, além de proxy para acesso
controlado à internet.
“O sistema deve armazenar os dados em
banco de dados e esses devem ser backupeados. O software de backup deve ser configurado para realizar a redundância e a restauração dos dados em caso de desastre, em até
15 minutos. Recomenda-se o armazenamento
em nuvem. O cartório deve disponibilizar um
e-mail para comunicação. Recomenda-se ainda, como em toda contratação de prestadores
de serviço de missão crítica, uma análise criteriosa da empresa e seus colaboradores”, ressalta Caldo.
Implantação
Executivo de contas da Luconi Tecnologia,
empresa que presta consultoria para adequação ao Provimento nº 74, Guilherme Souza
Moura conta como funciona os serviços oferecidos aos cartórios.
“A consultoria se baseia inteiramente no Provimento nº 74. Iniciamos com uma entrevista
identificando diretamente as dores principais
dos atendentes e responsáveis, logo após o reconhecimento do local onde verificamos as
mudanças necessárias relacionadas à estrutura,
(espaço clausura, ar condicionado, rede elétrica
estabilizada e auxilio ao Engenheiro ou Arquiteto responsável no caso de uma possível reforma a ser realizada), diagnosticamos as soluções,
realizamos o acompanhamento das reformas,
mudanças e adaptações”, aponta Moura.
Outra empresa que presta consultoria às
serventias extrajudiciais é a Segurança Digital
(SD Info), que também oferece soluções em
Tecnologia da Informação (TI) para a área de
educação, saúde e construção civil. “A Segurança Digital atua diretamente na execução
dos procedimentos de adequação e também
no suporte, capacitação e auxílio das equipes
de TI que prestam serviços para os cartórios”,
diz o diretor técnico e proprietário da Segurança Digital (SD Info), Michel Oliveira.
Caleb Matheus de Miranda reitera que o
Provimento exige que seja treinada parte da
equipe do cartório na operação dos sistemas,
ou contratada uma empresa especializada.
“É necessário compreender que a atividade
notarial e registral no Século XXI exigirá a
operação de sistemas tecnológicos e, portanto, uma compreensão adequada de como eles
funcionam. O requisito equivale a exigir no

Diretor técnico e proprietário da SD Info,
Michel Oliveira diz que a empresa atua em
diversos cenários como “educação, saúde,
construção civil e cartórios”

“A Segurança Digital atua
diretamente na execução dos
procedimentos de adequação
e também no suporte,
capacitação e auxílio das
equipes de TI que prestam
serviços para os cartórios”
Michel Oliveira,
diretor técnico e proprietário
da Segurança Digital (SD Info)

cartório, nos anos 1990, pessoas com conhecimentos sobre arquivamento de documentos”, diz o registrador.
Felipe Leonardo Rodrigues também acredita que a conscientização dos colaboradores é
fundamental na aplicação do Provimento. “As
pessoas são a parte vulnerável do sistema de
segurança da informação. Não basta possuir
excelentes equipamentos, sem educação tecnológica e de segurança da informação amplamente divulgada. O Comitê de Gestão da
Tecnologia da Informação dos Serviços Extrajudiciais (Cogetise) poderia criar uma cartilha
educativa digital para distribuição nacional,
tratando sobre as melhores práticas sobre o
tema”, conclui o tabelião.

Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

11

“O Provimento trata de um tema
importantíssimo: a necessidade de que
as serventias extrajudiciais possuam uma
infraestrutura básica de tecnologia”
Para o pesquisador de novas tecnologias do IRIB Caleb Miranda,
o Provimento nº 74 surge porque existe uma disparidade entre
os níveis de infraestrutura dos cartórios no Brasil

P

ós-graduado em Direito Civil e Direito Notarial e Registral, Caleb Matheus
Ribeiro de Miranda é registrador de
imóveis, títulos e documentos e civil de pessoa
jurídica no Estado de São Paulo desde 2013.
Pesquisador de Novas Tecnologias e membro do Instituto de Registro Imobiliário do
Brasil (IRIB) desde 2017, o especialista já
representou a entidade internacionalmente
em eventos sobre Blockchain na Califórnia,
durante a Blockchain Expo (2017), e na Guatemala, durante o Seminário do Centro de
Formação da Cooperação Espanhola (2018).
Em entrevista à Revista de Direito Notarial
e Registral do ES, o pesquisador do IRIB diz
que o foco do Provimento nº 74 não é a criação de novas funcionalidades em si, e sim a
criação de um ambiente com maior segurança
para a prática dos atos registrais.
No entanto, Caleb Miranda acredita que
“ainda são necessários estudos para que se
possa compreender qual a forma mais eficiente de serem implementados os elementos
de segurança tecnológica nas serventias extrajudiciais”.

“O equívoco que parece que
se perpetrou e que deve ser
corrigido, é que o Provimento
não exigiu que as serventias
tenham funcionários
dedicados exclusivamente à
operação desses sistemas,
mas sim que haja pessoas
competentes para a sua
operação”
12 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como avalia a aplicação do Provimento nº
74 nos cartórios do Brasil? Como funciona
essa realidade atualmente nas serventias extrajudiciais?
Caleb Miranda – O Provimento nº 74 trata de
um tema importantíssimo: a necessidade de
que as serventias extrajudiciais possuam uma
infraestrutura básica de tecnologia que lhes
permita enfrentar os desafios da sociedade digital. O Provimento surge porque existe uma
disparidade entre os níveis de infraestrutura
das serventias no Brasil: ao passo que há cartórios que possuem níveis avançados de segurança tecnológica, ainda há serventias que não
possuem infraestrutura mínima. O Provimen-

to traçou alguns requisitos considerados essenciais, graduados de acordo com as classes
dos cartórios. A importância do Provimento
está no fato dele ter deixado claro que os cartórios não podem ter seu foco unicamente na
segurança jurídica, mas que também a segurança tecnológica é essencial para o bom desempenho da atividade.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
O que deveria ser feito para que o Provimento fosse aplicado corretamente em todos os
cartórios brasileiros?
Caleb Miranda – Quando o Provimento foi
editado, uma consideração que se fez foi que
ele exigia requisitos de difícil cumprimen-

to pelas serventias de menor porte. Há certa
razão nesse ponto, porque nem todos os cartórios têm condições de cumprir, individualmente, todos os requisitos apontados – embora possam fazê-lo se implementados modelos
que permitam compartilhamento de recursos.
Atualmente, ainda é necessária alguma ponderação sobre os requisitos específicos do Provimento, e o próprio CNJ atuou de maneira
muito prudente ao suspender, no momento, o
Provimento para nova análise.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Em relação aos Cartórios de Registro de
Imóveis, como o Provimento nº 74 pode ajudar a desenvolver melhor as serventias dessa
natureza?
Caleb Miranda – O Provimento menciona a
necessidade de implementação de modelos
que permitam a interoperabilidade dos dados.
A estruturação dos dados registrais de forma
a permitir seu processamento por outros sistemas é muito conveniente e condizente com
a realidade atual; mas o foco do Provimento
não é a criação de novas funcionalidades em
si, e sim a criação de um ambiente com maior
segurança para a prática dos atos registrais.
Embora no dia a dia isso seja invisível, é essencial pensarmos os registros pelos aspectos
da segurança e integridade dos dados.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Um dos aspectos do Provimento é a segurança da informação. Dessa forma, como avalia a
Lei de Proteção de Dados? Ela pode ajudar na
implantação dos requisitos do Provimento?
Caleb Miranda – A Lei Geral de Proteção de
Dados - LGPD - foi aprovada em momento
muito oportuno. Seu conteúdo é inspirado
na GDPR, o regulamento de proteção de dados europeu, e os princípios que ela traz são
essenciais para compreendermos os modelos
adequados de processamento e tratamento de
dados. A LGPD traz novas obrigações a todos
os detentores de dados pessoais, e isso inclui

"O que é necessário
é compreender que
a atividade notarial e
registral no Século XXI
exigirá a operação de
sistemas tecnológicos
e, portanto, uma
compreensão adequada
de como eles funcionam"

as serventias extrajudiciais, que também deverão estar preparadas para atuar de modo condizente como o novo paradigma de proteção
de dados.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Outro assunto pertinente ao Provimento é a
questão da confidencialidade, integridade,
disponibilidade e autenticidade. Qual a importância dessas questões para a aplicação
do Provimento?
Caleb Miranda – Temos que perceber as serventias extrajudiciais como entidades que detêm dados pessoais e que têm como uma de
suas funções a conservação desses dados. Os
registradores e notários devem compreender
que sua função é exercida num novo paradigma, o paradigma tecnológico, e que essa nova
compreensão da forma de exercício da atividade exige novas cautelas. Tratar as informações
armazenadas em meio eletrônico, em computadores conectados à internet, como se fossem
as informações contidas nas fichas em papel, é
um equívoco que não se pode permitir. A integridade e autenticidade dos dados em meio
digital exigem sistemas de proteção tecnológicos, e a disponibilidade dos dados deve ser
vista sob a perspectiva de estruturação dos dados e sua correta identificação. O registrador
e o notário devem ter uma compreensão adequada desses novos temas; precisamos incentivar uma cultura de tecnologia. Isso não quer
dizer que nós nos converteremos em técnicos, mas em que se exige dos delegatários um
grau de conhecimento para que possam adequadamente organizar a atividade delegada.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como resolver a dificuldade encontrada por
alguns cartórios de menor porte que podem
encontrar dificuldades e não ter condições de
aplicar todos os requisitos de padrão mínimo exigidos pelo Provimento?
Caleb Miranda – Esse aspecto está sendo objeto de considerações no âmbito do CNJ e das
entidades representativas dos notários e registradores. Uma possibilidade para as serventias
seria a criação de modelos tecnológicos pelas
entidades que permitam o compartilhamento
de recursos; isso levaria a uma diminuição de
custos e possibilitaria a obtenção de padrões
mais elevados de segurança e eficiência. O
cumprimento individualizado dos padrões de
segurança é mais custoso, mas também pode
ser feito.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Qual a importância de se treinar uma equipe
especifica para a aplicação do Provimento nº
74 nas respectivas serventias?

“A Lei Geral de Proteção de
Dados traz novas obrigações
a todos os detentores de
dados pessoais, e isso inclui
as serventias extrajudiciais”

Caleb Miranda – O Provimento exige que
seja treinada parte da equipe do cartório na
operação dos sistemas ou contratada empresa terceirizada. Embora esse aspecto tenha
sido objeto de certa discussão entre notários
e registradores, a verdade é que o requisito é
evidentemente necessário: como se poderia
pensar em ter um sistema informatizado sem
que houvesse equipe treinada para a operação
do sistema e das cópias de segurança? O que
é necessário é compreender que a atividade
notarial e registral no Século XXI exigirá a
operação de sistemas tecnológicos e, portanto, uma compreensão adequada de como eles
funcionam. O requisito equivale a exigir no
cartório, nos anos 1990, pessoas com conhecimentos sobre arquivamento de documentos.
É inquestionável a necessidade de treinamento da equipe. O equívoco que parece que se
perpetrou e que deve ser corrigido, é que o
Provimento não exigiu que as serventias tenham funcionários dedicados exclusivamente
à operação desses sistemas, mas sim que haja
pessoas competentes para a sua operação.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Qualquer empresa pode ser contratada para
desenvolver o sistema de informática da serventia?
Caleb Miranda – Essa é uma pergunta interessante. Em teoria, qualquer empresa que
tenha competência para a implementação dos
requisitos poderá ser contratada. Mas é essencial que notários e registradores compreendam o que quer dizer cada um dos requisitos
do Provimento, bem como seu valor de mercado e custo efetivo, para que agentes externos
não atuem de maneira a obter vantagens desproporcionais aos serviços prestados.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
No dia 18 de dezembro, a Corregedoria suspendeu os efeitos do Provimento por 90 dias.
Como vê essa medida?
Caleb Miranda – Vejo como muito positiva.
Ainda são necessários estudos para que se
possa compreender qual a forma mais eficiente, e economicamente viável, de serem implementados os elementos de segurança tecnológica nas serventias extrajudiciais.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Quando é preciso mudar
o roteiro da novela
Por Giselle de Albernaz Meira*

O

roteiro da novela parece ser sempre
o mesmo. Mudam apenas os personagens e algumas nuances. Começa
como um conto de fadas. A moça que sempre
esperou seu príncipe encantado o encontra.
No início, ele é gentil, simpático com a família, atencioso com os mínimos detalhes. O
namoro vai de vento em popa, até chegar ao
noivado. Tudo vai bem até que os primeiros
sinais surgem. Mas a moça ignora. Afinal, ele
é seu príncipe encantado!
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E assim continua o script: antes mesmo do
casamento ou, logo após as bodas, o comportamento muda mais um pouco. Antes,
tão amável e solícito, ele passa a querer determinar o comprimento da saia, o tamanho
do decote, controlar o celular, começam as
ameaças. Mas, como assim? Ele não era seu
príncipe encantado? É claro que vai mudar,
é só uma fase! Presa afetivamente, ela espera
uma mudança do companheiro. Afinal, ele a
ofende, mas sempre pede desculpas depois.

Mas o tempo passa e, mesmo ignorando
os sinais, o comportamento dele só piora. As
agressões verbais pioram, até chegar às humilhações em público. Mas ele é o príncipe
encantado, ele vai mudar, afinal, depois das
agressões, ele sempre se arrepende e diz que
vai mudar.
E a novela continua, o tempo passa e o primeiro filho chega. Ele está mais nervoso com
a paternidade e é normal que a agrida fisicamente. Tudo pode ser justificado. Ela agora

já ficou com o olho roxo, o lábio inchou, mas
ele sustenta a casa, é bom pai; ele certamente
irá mudar. Até porque ele prometeu.
O filho começa a crescer e logo chega mais
um, mais responsabilidade, e ele fica mais
nervoso. As agressões são cada vez mais frequentes e mais fortes, mas são relevadas, afinal, é preciso sustentar as crianças, e ele é um
bom homem, trabalhador e, definitivamente,
irá mudar!
E, afinal, o dia chega: na frente dos filhos,
num ataque de ciúmes, imotivado, ele, o
príncipe encantado, tomado pela fúria, mata
a princesa que deveria ser resgatada do castelo. São várias facadas contra aquela que,
sofrendo calada, tudo suportou, em nome de
uma mudança, em nome dos filhos, em nome
de um amor que nunca aconteceu.
O roteiro continua: ele é preso, levado a
julgamento. É condenado e cumpre sua pena.
Ao sair da prisão, ele encontra outra princesa
que quer ser resgatada, e a novela recomeça.
Mulheres, homens,
sociedade, acordem!!
Para elas: é preciso ter coragem, sim, para
romper esse ciclo, para mudar, para denunciar. Às vezes, será necessário mudar de cidade, renunciar a algum conforto, iniciar uma
carreira sem ter preparo, não saber o que os
filhos irão comer no dia seguinte. Mas vale
a pena! O que não vale é ser humilhada, suportar agressões verbais e físicas, não ter autoestima, viver sentindo que a vida acabou. É
preciso dar um basta no abuso. O sentimento
é de renascer e se libertar.
Para eles: é preciso refletir sobre seu comportamento. Você pode não perceber (e isso
é ainda mais grave), mas o que você faz é violência, é abuso. Empurrar, gritar, bater, brincar humilhando, tudo isso é violência. A von-

“O homem não é o
inimigo, ao contrário,
precisa-se de todos para
combater a violência
doméstica e familiar
contra a mulher”

tade dela deve ser respeitada – sexo somente
com consentimento livre. Ela tem o direito
de decidir o que veste, o que diz, o que pensa.
Toda forma de controle é violência. A relação
é de igualdade, não de submissão.
Para a sociedade: ela não gosta de apanhar.
Ninguém gosta. Só não consegue sair do ciclo de violência que entrou por razões variadas: medo de ficar sozinha, dependência econômica ou afetiva, falta de capacitação, baixa
autoestima, futuro dos filhos, vergonha, dentre outras. A mulher não merece ser vitimizada de novo, carregando um estigma que a
sociedade lhe colou. Por outro lado, deve-se
preocupar, também, com ele. Somente com
políticas públicas que o “reeduque” é que se
poderá evoluir e recuperar, não só uma história, mas várias. Porque, sim, se ele não mudar
seu comportamento, o roteiro se repetirá.
É preciso debater o papel do gênero na sociedade. O homem não é o inimigo, ao contrário, precisa-se de todos para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. O
inimigo é a ignorância; é a reprodução de uma
cultura patriarcal, machista, na qual o homem
está em uma posição superior somente por
ser homem e, por isso, ele pode desrespeitar a
mulher, humilhá-la, constrangê-la; é a atribuição de um valor superior ao gênero masculino, em detrimento do feminino.
E o papel da mulher nessa luta é de fundamental importância. É ela quem educa as
crianças e é ela que, invariavelmente, reproduz os conceitos machistas assimilados da
geração anterior: rosa para ela, azul para ele;
boneca para ela, carrinho e bola para ele; ela
é frágil e sonha com o príncipe, ele é forte e
sustenta a casa; ela demonstra seus sentimentos, ele nunca chora... e por aí vai. A construção do papel de cada gênero na sociedade já
é definida na infância, e a sociedade termina
por dar maior importância àqueles atribuídos ao gênero masculino.
A opressão é tão grande que as próprias
mulheres alimentam uma ideologia que as
prejudicam, excluem, e que, na verdade, são
a mola mestre: daí a perversidade do sistema!
E em razão disso a discriminação se reflete
por toda a sociedade: ele pode ter várias parceiras ao mesmo tempo, ela, nunca; ele vai
ao jogo de futebol, ela vai à igreja; ele ganha
salários mais altos que ela pelo mesmo traba-

“A opressão é tão grande
que as próprias mulheres
alimentam uma ideologia
que as prejudicam, excluem
e que, na verdade, são
a mola mestre: daí a
perversidade do sistema!”
lho; ele participa da política, ela fica em casa.
Nesse contexto, é preciso ter a consciência e a lucidez de que cada ator na sociedade
tem um papel a desempenhar e, com ele, sua
responsabilidade. É imprescindível entender
que a conquista da igualdade pela mulher não
prejudicará o homem, antes, tornará a sociedade mais justa, mais solidária. Em todos os
aspectos, sejam eles sociais ou econômicos
só teremos a melhorar. E mais: segundo estudos, além de melhorar a qualidade de vida
de mulheres, homens e crianças, a igualdade
de gêneros pode contribuir para a redução
da pobreza e aumentar o crescimento global,
representando um importante valor agregado na economia mundial, impulsionando os
negócios e promovendo o desenvolvimento
sustentável. Todos têm a ganhar.
Lutar pela igualdade de gêneros significa
empoderar as mulheres. Palavra da qual não
se deve ter medo. A mulher não quer ser melhor do que o homem. Quer apenas ser igual.
Nesse sentido, é preciso reescrever aquele
script, mudar o final da novela, porque se a
gente não pode modificar as histórias que já
foram vividas a partir daquele roteiro, podemos impedir que outras sejam vividas da
mesma maneira e reformulá-lo para que todos vivam em harmonia e igualdade.

*Giselle de Albernaz
Meira é promotora
de Justiça no Estado
do Espírito Santo
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Notários e registradores do Espírito
Santo prestigiam X Congresso Brasileiro
de RTDPJ em Belo Horizonte
Evento discutiu temas como a importância da Central do RTDPJ, da Redesim,
do Sinter, do registro eletrônico de garantias e da regularização fundiária

Representantes do serviço notarial e de registro e do Poder Judiciário participaram da abertura do X Congresso de RTDPJ em Belo Horizonte

N

otários e registradores do Espírito
Santo prestigiaram o X Congresso
Brasileiro de RTDPJ, evento promovido pelo Instituto de Registro de Títulos e
Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil
(IRTDPJBrasil) na cidade de Belo Horizonte
(MG), entre os dias 7 e 8 de dezembro.
Diretor de Registro de Títulos e Documentos
das Pessoas Jurídicas do Sindicato dos Notários
e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES),
Franklin Monteiro Estrella, que também é registrador Civil das Pessoas Naturais, tabelião de
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“Assim como todos os outros
encontros do IRTDPJBrasil,
este Congresso é essencial
para atualização e debate
de temas importantes que
permeiam o segmento”
Germano Carvalho Toscano de Brito,
vice-presidente da Anoreg/BR

notas e RTDPJ de Nova Venécia, participou dos
dois dias de evento na capital mineira. Segundo
ele, o IRTDPJBrasil produziu um evento de alta
relevância para a categoria, não só de títulos e
documentos e civil de pessoas jurídicas, mas a
toda a atividade extrajudicial.
“Em linhas gerais, podemos dizer que a interação entre as serventias extrajudiciais, facilitadas pela tecnologia, e induzidas a ocorrer
pelos órgãos de controle, permite antever uma
transformação da natureza de nossos serviços:
de uma forma atomizada, onde os cartórios

seriam os detentores dos fluxos de informação, para uma atuação sistêmica, onde o fluxo de informações entre os cartórios poderá
ser compilado, comparado, criticado, gerando
novas hipóteses de informação”, comenta o diretor de RTDPJ do Sinoreg-ES.
Ainda de acordo com Estrella, há uma peculiaridade no Estado do Espírito Santo, que
é a de contar com uma das poucas serventias
com especialidade restrita ao registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas.
“As inovações discutidas no Congresso certamente impactarão na demanda dos serviços
e, com isso, em onerosidade, trabalho e rapidez na sua prestação, atraindo a atenção com
maior detenção dos delegatários. Não tenho

Diretor de RTDPJ do Sinoreg-ES, Franklin
Estrella diz que as inovações discutidas
no Congresso impactarão na demanda dos
serviços: “estaremos plenamente habilitados”

“Não tenho dúvidas que
instaladas as funcionalidades
pretendidas pelo IRTDPJBrasil,
estaremos, no Espírito Santo,
plenamente habilitados a
dar conta do que nos for
demandado”
Franklin Monteiro Estrella,
diretor de RTDPJ do Sinoreg-ES

dúvidas que, instaladas as funcionalidades
pretendidas pelo IRTDPJBrasil, estaremos, no
Espírito Santo, plenamente habilitados a dar
conta do que nos for demandado”, complementa o registrador.
De acordo com a oficial substituta do 1º
Ofício da 2ª Zona de Serra (ES) Camila do
Valle Couto Teixeira Fardin, que esteve no
Congresso ao lado das escreventes Karina
Braga dos Santos e Elinara Magnago, o evento
é uma oportunidade para a troca de experiências entre os profissionais da área que atuam
em diversos Estados.
“Acreditamos que essa interação contribui
para oferecer um serviço mais harmônico,
eficaz e de maior confiabilidade à sociedade.
Temos que inserir mais tecnologia aos trabalhos oferecidos e nos adequar ao que o tempo
e a sociedade exigem. Estamos no caminho
em busca de modernizar os serviços e oferecer
maior agilidade, confiança e segurança jurídica
à sociedade”, opina a oficial Camila do Valle.
Representando o 1º Ofício da 1ª Zona de
Serra (ES), a tabeliã substituta Cristina Fracalossi Barbieri também participou do Congresso. Para ela, a participação em congressos,
cursos e seminários sempre é de extrema importância para a categoria notarial e registral.
“São tantas as mudanças e as possibilidades
que estão ocorrendo que, conforme dito no
Congresso, não tem como fugir, o momento
é agora. Com bons serviços prestados, poderemos criar a cultura do registro público e
melhorar a cada dia. Todos saem ganhando”,
afirma a tabeliã.
Abertura do Congresso
Representando o presidente da Associação
dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR), Claudio Marçal Freire, o vice-presidente da Associação, Germano Carvalho
Toscano de Brito, integrou a mesa de abertura do Congresso.
“Assim como todos os outros encontros do
IRTDPJBrasil, este Congresso é essencial para
atualização e debate de temas importantes que
permeiam o segmento. Além disso, esta edição é o congraçamento e a despedida do nosso
colega Paulo Rêgo da presidência do Instituto que, ao longo de dois mandatos, dirigiu os
destinos dessa entidade”, afirmou.
Prestes a encerrar sua gestão, o presidente
do IRTDPJBrasil, Paulo Roberto de Carvalho
Rêgo, iniciou sua fala destacando o grande

Prestes a encerrar a gestão, o presidente
do IRTDPJBrasil, Paulo Rêgo, comemorou os
30 anos do Instituto: “grandes decisões e
discussões nacionais”

“Gostaria de relembrar a
importância do dia 9 de
setembro de 1988 quando,
na sede da Associação dos
Serventuários da Justiça
do Estado de São Paulo, 27
registradores de Títulos e
Documentos e de Pessoas
Jurídicas se uniram para dar
corpo à nossa entidade”
Paulo Roberto de Carvalho Rêgo,
presidente do IRTDPJBrasil

significado que a 10ª edição do Congresso representa, com a comemoração dos 30 anos de
fundação do Instituto.
“Gostaria de relembrar a importância do
dia 9 de setembro de 1988 quando, na sede
da Associação dos Serventuários da Justiça
do Estado de São Paulo, 27 registradores de
Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas
se uniram para dar corpo à nossa entidade de
classe de representação nacional. Esse grupo
se comprometeu a atuar para incluir o RTDPJ nas grandes decisões e discussões nacionais”, destacou.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Registro eletrônico, Sinter, Redesim
e Central Nacional foram os temas
que nortearam o Congresso
Representantes da Receita Federal do Brasil e registradores
apresentaram novidades e esclareceram dúvidas dos congressistas

A

primeira palestra do X Congresso
Brasileiro de RTDPJ teve como tema
o “Registro eletrônico de garantias:
experiências internacionais”. Com o presidente do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil (IRTDPJBrasil), Paulo Roberto de Carvalho Rêgo,
atuando como mediador da mesa, a palestra
foi ministrada pelo presidente da Comissão de
Crédito Imobiliário e Garantias do Instituto
Brasileiro de Direito Imobiliário (Ibradim), o
advogado Fábio Rocha Pinto e Silva.
Na abertura de sua apresentação, Silva
apresentou um contexto econômico do tema,
destacando as dificuldades de acesso ao crédito no Brasil, dizendo que de 50% a 60% das
micro e pequenas empresas não têm acesso ao
crédito de maneira satisfatória.
Como alternativa a esse cenário, o conferencista defendeu a obrigatoriedade da utilização da Central do RTDPJ, afirmando que “o
Brasil está muito aquém nesta questão porque
não há, no âmbito da legislação de registros
públicos, qualquer obrigatoriedade da centralização da informação dos registros”.
No mesmo dia, a função social do Registro
de Títulos e Documentos no âmbito da regularização fundiária foi tema apresentado aos
participantes do evento.
Mediada pelo presidente eleito do IRTDPJBrasil para o triênio de 2019-2021 e presiden-

"O Brasil está muito aquém
nesta questão [da Central
do RTDPJ], porque não há,
no âmbito da legislação
de registros públicos,
qualquer obrigatoriedade da
centralização da informação
dos registros”
Fábio Rocha Pinto e Silva,
advogado e presidente da Ibradim
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Ao lado do presidente do IRTDPJBrasil, Paulo Rêgo, o advogado Fábio Rocha Pinto e Silva
defendeu a obrigatoriedade da utilização da Central do RTDPJ

te da Associação dos Notários e Registradores
do Estado de Alagoas (Anoreg/AL), Rainey
Marinho, a mesa teve como palestrante a Registradora Pública do 6º Registro de Títulos e
Documentos da cidade do Rio de Janeiro, Sônia Maria Andrade dos Santos, que apresentou
o projeto “A Casa é Nossa”. Desenvolvido por
meio do Instituto Novo Brasil, fundado pela
registradora, o projeto é destinado a conceder
a escritura pública de imóveis localizados em
comunidades carentes do Rio de Janeiro.
“Acho que o registro público precisa ocupar
o lugar que muitos não querem que a gente
ocupe. As pessoas querem dizer que o registro

público não presta, que causa burocracia, que
não traz benefício algum para o Governo”. E
acrescenta, “Essa é a realidade que mudamos.
O meu objetivo no Rio de Janeiro não é só
dar o título de posse para as pessoas, é criar
a cultura do registro público”, pontuou a registradora.
Sinter
Na sequência, o gerente nacional do Projeto
Sinter da Receita Federal do Brasil, Marco Antônio Breves, disse que para facilitar o registro
de imóveis e acelerar a regularização fundiária
no País, a Receita Federal desenvolveu o Siste-

ma Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter). “Precisamos ter informações
atualizadas e fidedignas de todo território nacional. E como fazemos isso? Precisamos pensar em união de esforços. Foi para mudar esse
cenário que se criou o Sinter: para termos um
fluxo dos dados cadastrais, registrais e geoespaciais dos imóveis no País”, ressaltou.
Também presente à mesa, o coordenadorgeral de Gestão de Cadastro da Receita Federal do Brasil, Clóvis Belbute Peres, destacou a
ligação do Sinter com a RedeSim. “O que nós

Segundo o gerente nacional do Projeto Sinter
da Receita Federal, Marco Antônio Breves, o
registro de imóveis deve ser facilitado: “fluxo
dos dados cadastrais”

“Precisamos ter informações
atualizadas e fidedignas de
todo território nacional. Foi
para mudar esse cenário que
se criou o Sinter.”
Marco Antônio Breves, gerente nacional
do Projeto Sinter da Receita Federal

queremos é ligar o País como um todo: conhecer os negócios, conhecer os imóveis, conhecer as pessoas. E como o Marco falava, nós
não queremos que a pessoa se desloque, nós
queremos que a informação se desloque. E os
registradores têm um papel importante nisso,
que é o de passar adiante a informação. Com
a RedeSim, o usuário não se desloca mais. E
é um avanço muito grande no País”, afirmou.
Ainda segundo Peres, devido às dificuldades que os cartórios têm enfrentado para se
interligar à RedeSim, a Receita Federal estuda
criar uma opção de ligação direta das serventias com o integrador nacional, sem a necessidade do integrador estadual.
“Infelizmente, quando analisamos a integração com os cartórios, a adesão ainda é
muito baixa. E não porque vocês não querem,
mas por conta de alguns problemas com relação aos integradores estaduais. E pensando
nessa questão, e sabendo a importância que a
participação de vocês têm no sistema, a Receita Federal já estuda a possibilidade das serventias extrajudiciais se integrarem na arquitetura
diretamente pelo integrador nacional. Porque
sabemos que essa integração não é importante
apenas para os cartórios, mas para todo o País.
Essa é uma grande transformação”, pontuou.
RedeSim e Central nacional
O segundo dia do X Congresso Brasileiro de
RTDPJ teve início com a palestra do diretor
técnico da Central RTDPJ, Naje Cavalcante,
convidado para apresentar as novidades da
Central para este ano.
Na ocasião, o especialista abriu a apresentação destacando os números positivos do sistema, que possui, hoje, 58.456 usuários e 2.108
cartórios cadastrados e já recebeu a visita de
mais de 3,7 milhões de usuários.
“Poucas pessoas conhecem em detalhes a
Central Nacional de RTDPJ, mas as comarcas
cadastradas representam uma abrangência de
84% da população do País. E os números de
usuários cadastrados, 58 mil, são de clientes das
serventias que se cadastram na Central em busca de um serviço do cartório”, explicou. “Além

Diretor técnico da Central RTDPJ, Naje
Cavalcante diz que há mais de dois mil
cartórios cadastrados na Central: “mais de 15
mil atendimentos via chat por mês”

“Este é um mercado
gigantesco e que ainda não
enxergamos. Muitas obras
de arte são colocadas como
garantia em contratos.
Para a Receita Federal, por
exemplo, ter na Central o
registro dessas obras seria
um instrumento interessante,
porque tem muita lavagem
de dinheiro que é feita por
meio de obras de arte.”
Naje Cavalcante,
diretor técnico da Central RTDPJ
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“É fundamental o ingresso
de todos os RCPJ na RedeSim
porque só dessa forma vamos
cumprir a missão de criar
uma teia registral, que vai
além do Registro Civil de
Pessoas Jurídicas”
Jalber Lira Buannafina,
oficial substituto do Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro

Para o registrador Jalber Lira Buannafina,
a transparência das informações dentro da
RedeSim é extremamente importante para a
fiscalização
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disso, a Central não é apenas aquela página
estática que vocês conhecem, pois também
realizamos um serviço de esclarecimento de
dúvidas via chat e e-mail. E, para vocês terem
uma ideia, hoje são realizados mais de 15 mil
atendimentos via chat por mês”, completou.
Entre as mudanças previstas para a Central
Nacional de RTDPJ, Cavalcante destacou a
repaginação do site. “A diretoria do IRTDPJBrasil contratou uma empresa para fazer um
estudo sobre a usabilidade, para tornar mais
fácil a utilização da página. E agora, com base
nesse projeto, estamos repaginando a Central
para ficar mais fácil para o usuário”, pontuou.
Além da mudança no layout da Central,
o IRTDPJBrasil também estuda a criação de
novos tipos de registro, tais como de obras de
arte, leilões, diplomas e animais não domésticos, já que atualmente não se tem controle
sobre esse tipo de item.
“Este é um mercado gigantesco e que ainda não enxergamos. Muitas obras de arte são
colocadas como garantia em contratos. Para a

“Acho que o registro público
precisa ocupar o lugar que
muitos não querem que a
gente ocupe. As pessoas
querem dizer que o registro
público não presta, que não
traz benefício algum
para o Governo.”
Sônia Maria Andrade dos Santos,
registradora pública do 6º Registro de
Títulos e Documentos do Rio de Janeiro

Receita Federal, por exemplo, ter na Central
o registro dessas obras seria um instrumento
interessante, porque tem muita lavagem de dinheiro que é feita por meio de obras de arte.
Com relação aos diplomas, a ideia é criar uma
base nacional de diplomas, algo que também
não existe hoje”, explicou Cavalcante.

Na palestra seguinte, o oficial substituto do
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de
Janeiro Jalber Lira Buannafina destacou a importância das unidades participarem da Rede
Nacional para a Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim).
“É fundamental o ingresso de todos os
RCPJ na RedeSim, porque só dessa forma
vamos cumprir a missão de criar uma teia
registral, que vai além do Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, se estabelecendo com outros órgãos de registro e órgãos fiscais. A RedeSim vem para simplificar, e nós temos que
ser molas propulsoras dessa simplificação
– e não ficar a reboque de normas absurdas
e inadequadas que prejudicam não apenas o
sistema registral, mas os negócios como um
todo no País”, destacou.
Sobre a transparência das informações
dentro da RedeSim, Buannafina afirmou que
isso é extremamente importante para a fiscalização e para uma possível diminuição dos

“O que nós queremos é ligar
o País como um todo:
conhecer os negócios,
conhecer os imóveis,
conhecer as pessoas”
Clóvis Belbute Peres,
coordenador-geral de Gestão de Cadastro
da Receita Federal do Brasil

tributos pagos no País.
“As pessoas hoje em dia têm medo da fiscalização, mas fiscalização não é para ter medo,
é para ser um parceiro. Quem consegue fugir
da fiscalização é quem tem que ter medo. Se
a gente criar um sistema justo de tributação,
de fiscalização, temos condições de reduzir a
quantidade do que se paga neste País. Então,
é ótimo que a fiscalização esteja sabendo de
tudo”, ressaltou.
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“O papel do Sinoreg-ES continua sendo
o de intercâmbio com o IRTDPJBrasil”
Diretor de RTDPJ do Sinoreg-ES, Franklin Estrella diz que os assuntos
debatidos no Congresso servem como forma de aprimoramento
dos serviços de títulos e documentos e de pessoas jurídicas

O

ficial do cartório de títulos e documentos e pessoas jurídicas de Nova
Venécia (ES), Franklin Monteiro Estrella é o atual diretor de Registro de Títulos,
Documentos e Pessoas Jurídicas (RTDPJ) do
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES).
Formado em Ciências Jurídicas e Sociais
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o registrador já trabalhou como
advogado em diversos escritórios na capital
fluminense antes de se tornar delegatário extrajudicial.
Entre os dias 7 e 8 de dezembro, Estrella
participou do X Congresso Brasileiro de Registro de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, realizado em Belo Horizonte.
Em entrevista à Revista de Direito Notarial
e Registral do ES, o oficial afirma que “o papel
do Sinoreg-ES continua sendo o de intercâmbio com o IRTDPJBrasil, fortalecendo cada
vez mais esta parceria”.

“Nossa atividade individual
possui regulações em várias
camadas, entre outras no
âmbito disciplinar pelo Poder
Judiciário, ou no âmbito
de qualificação intelectual
individual do acesso
à delegação”
22 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Qual a importância de eventos como X Congresso Brasileiro de RTDP para a atividade
registral?
Franklin Estrella – Creio que o seminário
acabou sendo o coroamento da gestão do
doutor Paulo Rêgo, o qual, ao longo de 10
anos à frente do Instituto, sempre buscou
identificar o que a realidade cobrava a nós,
oficiais registradores, e como poderíamos
resolver estas necessidades. O IRTDPJBrasil
produziu um evento de alta relevância para
a categoria, não só de títulos e documentos
e civil de pessoas jurídicas, mas a toda a atividade extrajudicial. Foi apresentada uma
visão do que está em construção e, por conta
da absorção das tarefas cotidianas, acabamos
não percebendo sua ocorrência. Em linhas
gerais, podemos dizer que a interação entre
as serventias extrajudiciais, facilitadas pela
tecnologia, e induzidas a ocorrer pelos órgãos de controle, permite antever uma transformação da natureza de nossos serviços: de
uma forma atomizada, onde os cartórios seriam os detentores dos fluxos de informação,
para uma atuação sistêmica, onde o fluxo de
informações entre os cartórios poderá ser
compilado, comparado, criticado, gerando
novas hipóteses de informação. A função residual de depositário de informação ganhará novos ares, com a prestação de utilidades
hoje ainda não viáveis. A construção de uma
central de garantias mobiliárias não financeiras, e seu uso como instrumento fiduciário,
como o suscitado pelo relatório Doing Business, do Banco Mundial, é uma delas, posto
que disporá aos agentes fiduciários a segurança de não duplicidade da garantia.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Durante o X Congresso Brasileiro de RTDPJ,
comentou-se a importância da Central Nacional de RTDPJ no País. Como é seu funcionamento no Estado do Espírito Santo?
Franklin Estrella – A Central Nacional é
tema caro ao IRTDPJBrasil, sendo a ponte
para um futuro que já está à porta. Todos os
cartórios com especialidade de registro de

“O IRTDPJBrasil produziu um
evento de alta relevância
para a categoria, não só
de títulos e documentos e
civil de pessoas jurídicas,
mas a toda a atividade
extrajudicial”

títulos e documentos e de pessoas jurídicas
devem promover sua filiação à Central, como
determinado pelo Provimento CNJ 48/2016,
para garantir o intercâmbio eletrônico das
informações. Para isso, basta acessar o site e
preencher seus dados cadastrais, com o que
será garantido o acesso pela serventia a toda
uma gama de serviços, desde a transmissão
nacional de títulos e documentos entre serventias, até as redes de integração para informações de abertura, alteração e encerramento de pessoa jurídica.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Outro tema discutido no Congresso foi a RedeSim e a Legalização de Empresas e Negócios. Qual a importância de se debater o tema
no Estado do Espírito Santo?
Franklin Estrella – A RedeSim é o resultado
do esforço de múltiplos agentes do setor público e privado para a simplificação dos processos de abertura, alteração e encerramento
de pessoas jurídicas. Ela teve seu escopo normativo ditado pela Lei 11.598/2007, e desde
então tem sido paulatinamente aplicada aos
processos e sistemas administrativos, com
vistas a facilitar o desenvolvimento destes
agentes econômicos. Isso é alcançado pela
perspectiva de evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo,
da perspectiva do usuário, sendo certo que
nós, do Espírito Santo, deveremos em breve
estar integrados.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Qual a função social do Registro de Títulos
e Documentos no âmbito da regularização
fundiária?
Franklin Estrella – A posse de um imóvel
é uma realidade que pode ser juridicamente tutelada, podendo ser convertida eventualmente em propriedade, ou algum outro
direito similar, se presentes os requisitos
ditados em lei. No entanto, enquanto a propriedade não é reconhecida, qual a situação
deste posseiro ao olhar do outro? O que faz
prova imediata dessa posse? E qual o impacto de sua não apreciação? Ora, as interações
de locação, alienação e edificação das posses
nestas áreas são realidades! E em que ponto
a lei está adequada a esta circulação econômica e seus efeitos, tanto positivos quanto
negativos? O registro em si permite aferir um
marco inicial, impedida a antedatação, com
a qual o titular pode se habilitar a requisitar
aos serviços públicos concedidos (água, luz
etc) que lhe seja deferida o acesso.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como enxerga a atuação do Sinter?

“A Redesim é o resultado
do esforço de múltiplos
agentes do setor público e
privado para a simplificação
dos processos de abertura,
alteração e encerramento
de pessoas jurídicas”
Franklin Estrella – O Sinter é um sistema
nacional que busca integrar todas as camadas cadastrais de informações geoespaciais
detidas, hoje, pelos agentes públicos federais, estaduais e municipais quanto a imóveis urbanos e rurais, no âmbito fiscal, ambiental e de registro imobiliário, com vistas
a construir um mapa parcelário contínuo
do Território Nacional, ligados pela mesma
referência cadastral (código imobiliário nacional), dando a localização física do imóvel
com as coordenadas do polígono. Como anteriormente falado, é sabido que nem todos
os imóveis possuem registro imobiliário, havendo terras a serem ainda descriminadas, e
muitas outras que os negócios de alienação
padecem de vícios que impedem seu ingresso nos registros imobiliários, bem como
áreas que forem transacionadas ou mencionadas em atos declaratórios de posse e trazidos aos cartórios de títulos e documentos, os
quais serão informadas a Redesim. Tal qual a
Redesim, o Sinter se prestará a extinguir exigências duplicadas, facilitando a integração
e interoperabilidade das informações entre
instâncias diferentes da administração, com
impactos diretos na tributação, ganho de eficácia superando a superposição de competências e, porque não, no combate à lavagem
de dinheiro.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como o Sinoreg-ES poderia fortalecer a
atuação dos cartórios de RTDPJ no Estado
do Espírito Santo?
Franklin Estrella – Todas as interações
acima dispostas são formas de aprimoração dos serviços de títulos e documentos e
de pessoas jurídicas que já estão em curso.
Desta forma, o papel do Sinoreg-ES continua sendo o de intercâmbio com o IRTDPJBrasil, fortalecendo cada vez mais esta parceria ao apresentar as realidades locais ao
ente de representação da atividade no âmbito nacional, colhendo as informações e experiências de outras unidades da Federação,
e preparando seu associado para a realidade
que está batendo à nossa porta.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

23

Contrato de namoro é opção para casais
que querem evitar conflitos judiciais
Documento não é considerado alternativa a união estável ou casamento civil

P

ouco utilizado pelos casais brasileiros,
o contrato de namoro pode auxiliar a
aliar questões amorosas e financeiras.
Por este instrumento, pode-se registrar, em
Tabelionato de Notas, quem fica com o quê
em caso de separação, evitando possíveis disputas judiciais.
De acordo com levantamento feito pelo
Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), foram realizados cerca de 100
contratos de namoro desde 2006. No Espírito
Santo, a procura mensal serviço extrajudicial
é de pelo menos quatro casais, segundo dados
do Colégio Notarial do Brasil – Seção Espírito
Santo (CNB/ES).
O presidente CNB/ES, Rodrigo Reis Cyrino,
afirma que o contrato de namoro tem sido defendido por muitos operadores do Direito de
Família como uma forma de evitar juridicamente o reconhecimento da união estável, considerando que em alguns casos pode se ter dúvidas
se a relação afetiva entre o casal é de namoro ou
de união estável, o que pode culminar em discussões quanto à divisão dos bens adquiridos
durante o relacionamento em caso de término.
“O contrato de namoro não pode ser entendido como uma alternativa à união estável,
porque são situações completamente distintas. No contrato de namoro o casal ainda está
se conhecendo e amadurecendo a hipótese
futura de firmarem um vínculo amoroso mais
sólido, com o objetivo de constituírem uma
união estável ou um casamento. Já na união
estável [ou casamento], a relação é pública e
duradoura e tem um vínculo afetivo mais sólido, pois o casal começa a adquirir bens com
o esforço comum, se apresentam para a socie-

“A opção pelo contrato
foi com o auxílio de
um advogado que me
direcionou, visto que nosso
namoro entre idas e vindas
já data cinco anos”
Tania Nunes,
dentista que fez contrato de namoro
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A dentista Tania Nunes conta que o namorado chegou a se recusar a fazer o contrato de namoro
em cartório: “não é muito comum a realização desse documento”

dade como um casal em regime de união estável”, explica o presidente do CNB/ES.
Em 2017, a dentista Tania Nunes, junto com
o namorado, o estudante de engenharia Thales
Ávilla, decidiu firmar um contrato de namoro
para evitar possíveis disputas judiciais. No entanto, segundo ela, em um primeiro momento o namorado recusou a proposta. “Ele não
aceitou, ficou meio chateado com a situação,
porque não entendeu direito o que seria, visto
que não é muito comum a realização desse documento, mas depois compreendeu e assinou,
chamou amigos como testemunhas e fomos
até o cartório”, revela a dentista.

O documento foi assinado em outubro do
mesmo ano, quando o casal se dirigiu até o
Cartório do 2º Ofício de São Mateus, no Espírito Santo. “Foi uma amiga que me alertou sobre
os riscos de um namoro ser confundido com
uma união estável. Essa amiga, também minha
sócia, me contou sobre casos em que após o término de um relacionamento uma das partes se
sente no direito de requerer bens, pelo simples
fato de estar namorando a outra pessoa enquanto estes eram adquiridos”, conta Tania Nunes.
Na época, o contrato de namoro foi oficializado pelo tabelião Rodrigo Peter Peterle, do
2º Ofício de São Mateus. Segundo ele, a busca

por informações a respeito dessa modalidade
em documentar o namoro aumentou muito
nos últimos anos.
“O primordial nesse tipo de documento é
que ele expresse a realidade dos fatos. Uma das
grandes vantagens em fazer a declaração de namoro por instrumento público é a perenidade
do documento ao longo do tempo, ou seja, uma
via ficará arquivada no Cartório de Notas. Em
caso de extravio, é possível obter uma segunda
via de forma rápida”, informa o tabelião.
Para formalizar a declaração de namoro, o
casal deve procurar um Tabelionato de Notas e
requerer a escritura. As formalidades são simples e precede o anseio do casal naquele momento em afirmar que o relacionamento não
passa de um namoro. O documento deve ser
assinado por ambos, devendo constar a data de
início do relacionamento e a afirmação de que
não possuem intenção de constituir família.
Sugere-se ainda que fique desde já estabelecida
a relação de bens do casal, comprovando quais
bens são de sua propriedade a fim de evitar
confusão posterior. Na maioria dos cartórios,
o processo costuma durar cerca de 30 minutos.
Segundo tabela do Sindicato dos Notários e
Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES),
o custo de um registro desses é de R$ 120 no

Segundo presidente do CNB/ES, Rodrigo
Reis Cyrino, o contrato de namoro não
pode ser entendido como uma alternativa
à união estável

Estado, além dos demais documentos que deverão ser anexados, mas que vão depender de
cada caso.
Fugir das formalidades
Advogado especialista em Direito de Família
e Sucessões, Rolf Madaleno acredita que a declaração de namoro só tem valor se a relação
dos contratantes realmente configurar no seu
dia a dia um namoro.
“Talvez sirva como um instrumento útil de
ressalva, no sentido de que os namorados declaram estarem apenas namorando, mas ressalvam que, se este namoro na prática se tornar
uma verdadeira união estável, então antecipadamente atribuem a este relacionamento determinado regime de bens”, opina o advogado.
Especialista em Direito Civil e Direito
Constitucional e diretor nacional do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro
de Direito de Família (IBDFAM), Zeno Veloso afirma que a declaração de namoro é uma
forma de fugir das formalidades. “As pessoas
declaram que têm uma convivência amorosa,
mas não ao ponto de uma entidade familiar.
Elas se gostam, se amam, têm uma relação afetiva, mas não como uma união estável. Apesar
de parecer, não é. É uma forma de fugir de
explorações, de fraudes, de alegações, de uma
situação que não existe”, argumenta.
Alguns especialistas acreditam que o perfil de
quem faz contratos como esse são pessoas com
algum conhecimento jurídico, jovens herdeiros
ou que tiveram alguma perda patrimonial com
o fim de um relacionamento no passado.
Para o advogado e assessor jurídico do Sinoreg-ES Caio Ivanov, o interesse principal do

“Normalmente os casais que
procuram os cartórios para
lavrarem escrituras públicas
de contrato de namoro são
pessoas com um patrimônio
considerável”
Rodrigo Reis Cyrino,
presidente do CNB/ES

Para o tabelião Rodrigo Peter Peterle, do 2º
Ofício de São Mateus/ES, o primordial no
contrato de namoro é que ele “expresse a
realidade dos fatos”

casal costuma ser a defesa do patrimônio.
“Acredito que os casais que buscam esse serviço, são os que já possuem alguma propriedade ou outro bem de valor. A faixa etária é
um pouco subjetiva, pois temos pessoas novas
alcançando a aquisição do primeiro imóvel
ou carro, como também temos os que se encontram na classe dos divorciados ou viúvos,
que já viveram relacionamentos anteriores e
sabem bem quais são as consequências depois
que juntam as escovas de dentes”, ressalta o assessor do Sinoreg-ES.
O presidente do CNB/ES, Rodrigo Reis
Cyrino, concorda que as pessoas que buscam
o contrato de namoro são pessoas que já possuem algum patrimônio considerável. “Normalmente os casais que procuram os cartórios
para lavrarem escrituras públicas de contrato
de namoro são pessoas com um patrimônio
considerável ou até mesmo empresários em
franco crescimento financeiro. Já fomos procurados também por um jogador de futebol
profissional e já ouvimos um caso de um ganhador da loteria que procurou um cartório
para documentar uma relação de namoro que
ele possuía”, informa.
No caso da dentista Tania Nunes, ela conta
que foi orientada por um advogado na hora
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O advogado Rolf Madaleno diz que a
declaração tem valor se o relacionamento se
configurar apenas como namoro: “instrumento
útil de ressalva”

Diretor do IBDFAM, Zeno Veloso diz que a
declaração de namoro é uma forma de evitar
futuros conflitos: “fugir de explorações, de
fraudes, de alegações”

de fazer o procedimento. “A opção pelo contrato foi com o auxílio de um advogado que
me direcionou, visto que nosso namoro entre
idas e vindas já data cinco anos, e pelo fato de
morarmos longe dos nossos familiares, sempre ficamos juntos nos finais de semana, mas
que nossa intenção no momento é só um namoro, ainda não temos o propósito de formar
família”, argumenta a dentista.

niais, penso que a declaração de namoro poderá ser útil em diversos casos, uma vez que
terá força de uma escritura pública declaratória redigida por um tabelião dotado de fé pública. Para os cartórios do Estado, trata-se de
mais um serviço de qualidade prestado à sociedade, trazendo mais usuários para o balcão
das serventias extrajudiciais, gerando maior
credibilidade para com a função desempenhada”, afirma o advogado Caio Ivanov.
Ainda de acordo com o especialista, o contrato de namoro possui muitos benefícios que
podem ser cada vez mais explorados entre diversos casais espalhados pelo País.
“Podemos destacar o interesse patrimonial
dos apaixonados. Quem recorre à escritura
de declaração de namoro objetiva afastar a
comunicabilidade do patrimônio, pensando
primordialmente na proteção de seus bens em
eventual caracterização do relacionamento
com uma união estável, impedindo que ocorra a meação com o outro. Portanto, é uma alternativa para quem não deseja correr o risco
de acabar vinculando seu patrimônio com o
companheiro. Frisa-se que fazer a declaração
não significa que restará afastado o reconhecimento da união estável em qualquer situação,
servindo como mais um mecanismo de prova,
eis que dependerá de análise do caso concreto”, alerta o assessor do Sinoreg-ES.
“Atualmente, com a complexidade das relações afetivas, principalmente quando se
fala em questões patrimoniais, tem levado as
pessoas a deixarem as suas relações bem definidas juridicamente, o que tem aumentado
muito o número de formalização desses vínculos através de escrituras e do casamento.

Mais contratos
No dia 10 de maio de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que casais que vivem
em união estável têm direito à mesma regra
sucessória prevista para casamento. Esse entendimento, que vale para relações homoafetivas e heteroafetivas, pode aumentar o número
dos contratos de namoro nos próximos anos,
embora ele não possa ser considerado uma alternativa à união estável e ao casamento.
“Baseando no fato de que o STF equiparou
a união estável com o casamento, para fins
sucessórios, assim como as questões patrimo-

“Se este namoro na prática
se tornar uma verdadeira
união estável, então
antecipadamente atribuem
a este relacionamento
determinado regime de bens”
Rolf Madaleno, advogado especialista
em Direito de Família e Sucessões
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Assessor jurídico do Sinoreg-ES, o advogado
Caio Ivanov acredita que o interesse do casal
costuma ser a defesa do patrimônio: “possuem
algum bem de valor”

“Para os cartórios do Estado,
trata-se de mais um serviço
de qualidade prestado à
sociedade, trazendo mais
usuários para o balcão das
serventias extrajudiciais”
Caio Ivanov,
advogado e assessor jurídico do Sinoreg-ES

Porém, o casamento ainda é a forma mais procurada pelos casais para firmarem o vínculo
entre elas, principalmente porque hoje o seu
encerramento está muito facilitado através do
divórcio feito diretamente nos cartórios, sempre com a presença do advogado”, informa o
presidente do CNB/ES.
Para Rodrigo Reis Cyrino, mesmo que se
tenha um documento dizendo que a relação
afetiva é de namoro, outras provas podem
dizer ao Poder Judiciário que o vínculo é de
união estável. Mesmo assim, os cartórios têm
cumprido o seu papel de formalizar tais atos
para garantir a segurança jurídica e o bem-estar do cidadão.
“Apesar da dúvida ainda existente sobre a
figura jurídica do contrato de namoro, muitos cartórios no Brasil têm feito esse tipo de
escritura, na qual o casal declara que possui
um vínculo afetivo de namoro, com vistas a
evitar quaisquer dúvidas sobre a possibilidade
ou não de partilhar eventuais bens adquiridos
durante o namoro”, conclui Cyrino.

Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês
de novembro de 2018
Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 6.670/01,
o SINOREG-ES no gerenciamento financeiro do FARPEN,
analisou os relatórios e demais documentos remetidos
por Notários e Registradores deste Estado, correspondentes ao mês de OUTUBRO/2018, aprovando o ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:
Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo
5° da Lei Estadual 6.670/01, não houve deposito em
aplicação CDB na agência 076 do Banestes, por insuficiência de saldo.
Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária,
realizada no dia 17 de agosto de 2018, convocada
exclusivamente para fins de decisão relativa às novas
regras do repasse, tendo em vista a arrecadação deficitária do FARPEN, informamos que a redução percentual
do repasse no Mês de NOVEMBRO/2018 foi de:
Redução global do repasse:
22% (vinte e dois por cento),
aplicando-se este percentual para todas as rubricas que
atualmente são pagas pelo FARPEN.
Vitória, 3 de dezembro de 2018.
MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

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

666.352,41
10.470,05
0,00
676.822,46

B – PAGAMENTOS		
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil
613.878,11
2 – Repasse de Contribuição Sindical
33.700,30
3 – Devolução FARPEN
0,00
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços
527,35
5 - Repasse ao Sinoreg-ES
13.327,05
5.1 - 2% referente depósito entre 18/10 a 31/10
251,34
6 – Repasse à AMAGES
13.317,10
6.1 – 2% referente depósito entre 18/10 a 31/10
251,34
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 011/2018
2.611,04

SALDO LÍQUIDO
(677.863,63)
(1.041,17)
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado.
(CDB)
(66.635,24)
C.a – 10% referente depósito entre 18/10 a 31/10		
(1.256,68)
SALDO		
(1.041,17)
Recebimentos entre 30/11 a 30/11		
8.425,28
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881		
7.384,11
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