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EDITORIAL

“Os cartórios novamente 
se tornaram peças 

fundamentais para a 
chamada inclusão social, 
desta vez, abraçando os 
direitos e interesses dos 
cidadãos homoafetivos”

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

N os últimos anos, desde que a Resolução n. 175/2013 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) entrou em vigor, os cartórios extrajudiciais passaram a realizar 
casamento entre casais do mesmo sexo. O grande avanço da norma se deu na 

medida em que proibiu as autoridades competentes de recusarem a habilitação e a ce-
lebração do casamento civil ou, até mesmo, a converter união estável em casamento, 
contribuindo para derrubar barreiras administrativas e jurídicas que dificultavam as 
uniões homoafetivas no Brasil. 

Sabemos que até meados 2013, quando ainda não havia essa determinação expressa, muitos 
estados não confirmavam sequer uniões estáveis homoafetivas, ainda que, em 2011, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) tenha afirmado essa possibilidade durante o julgamento de uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade (ADI). Durante um período, a decisão do STF abriu margem para 
interpretações divergentes e, portanto, os cartórios ainda não se sentiam seguros de praticar o ato. 

Agora, casamentos homo ou heteroafetivos não diferem legalmente. O trâmite processual é 
o mesmo, bem como os documentos necessários para dar entrada no processo são iguais e os 
nubentes, não importa o sexo ou orientação sexual, também possuem os mesmos direitos, como 
participação em plano de saúde, pensão alimentícia e divisão dos bens adquiridos. 

Nesse sentido, os cartórios novamente se tornaram peças fundamentais para a chamada inclu-
são social, desta vez, abraçando os direitos e interesses dos cidadãos homoafetivos. Indo além, 
percebo que ao promover uma união homoafetiva em cartório extrajudicial, o alívio para os in-
teressados é muito grande. Poder ajudar ao próximo é algo de valor imensurável. Os cartórios, 
em outras palavras, quando celebram um casamento entre pessoas do mesmo sexo, basicamente 
afirmam que eles são aceitos e que o amor deles também é possível.

Não me restam dúvidas de que a medida se revelou como um divisor de águas na sociedade. É 
preciso acabar com qualquer tipo de preconceito e o excesso de burocracia e, a meu ver os car-
tórios são elementos essenciais para a promoção de políticas públicas de inclusão social, dada a 
celeridade dos procedimentos e sua presença nos cantos mais longínquos desse País.

Márcio Valory Silveira
 Presidente do Sinoreg-ES

Cartórios extrajudiciais
estão a serviço de todos
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ais de 1,8 milhão de documentos fo-
ram apostilados em 2018 pelos cartó-
rios brasileiros. O montante é recorde 

e está quase 500 mil apostilamentos acima do 
registrado no ano anterior. Desde 2016, quan-
do os cartórios passaram a oferecer o serviço, 
já foram apostilados mais de 3,5 milhões de 
documentos. 

Na opinião de especialistas, o acesso mais 
fácil é o principal motivo para o crescimento. 
De acordo com o CNJ, o Estado de São Paulo 
continua a ser o que mais realiza o procedi-
mento. No entanto, outras unidades da Fede-
ração como o Distrito Federal, Santa Catarina, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais quase dobraram 
os números de registros.

O apostilamento certifica, perante autori-
dades de países signatários da Convenção da 
Haia, a autenticidade de documentos públicos. 
Antes da Apostila entrar em vigor, para um 
documento ser aceito por autoridades estran-
geiras era necessário tramitá-lo por diversas 
instâncias, gerando as chamadas “legalizações 
em cadeia”. Desde que o novo modelo entrou 
em vigor, houve a “legalização única” por meio 
do Sistema Eletrônico de Informação e Apos-
tilamento (SEI Apostila): basta ao interessado 
dirigir-se a um cartório habilitado e solicitar a 

Cartórios apostilaram mais de
1,8 milhão de documentos em 2018
Segundo balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, montante 
está quase 500 mil apostilamentos acima do registrado no ano anterior

Equipe do 2º Ofício de Notas do Juízo de Vitória; maior parte dos apostilamentos no Espírito Santo são realizados na capital capixaba.

emissão de uma “Apostila”. O documento é im-
presso em papel especial, produzido pela Casa 
da Moeda, e recebe um QR Code, que será co-
lado com adesivo ao documento apresentado. 
Com a mudança, o prazo para legalização de 
documentos caiu drasticamente.

Embora o número de cartórios aptos a rea-
lizar o apostilamento no Estado do Espírito 
seja de apenas 45, segundo balanço do CNJ, a 
maioria dos atos são realizados em Vitória, já 
que a capital capixaba tem o maior número de 
cartórios do Estado. 

Na realidade, mais da metade dos documen-
tos apostilados foram feitos em um único car-

M
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“O procedimento consular de 
legalização de documentos 
pelo que se sabe era mais 

moroso, e demandava mais 
diligência em outros órgãos”

Márcio Henrique Martins de Almeida, 
oficial do 2º Ofício de Notas do Juízo de Vitória

“A especialização das equipes 
cartoriais e a maior confiança 

da população certamente 
é um dos motivos para o 

crescimento do número de 
documentos apostilados”

Márcio Evangelista, 
juiz auxiliar da Presidência do CNJ

O juiz auxiliar da Presidência do CNJ, Márcio Evangelista, atribui ao trabalho dos cartórios o aumento 
de apostilamentos em todo o Brasil

um dos motivos para o crescimento do núme-
ro de documentos apostilados”, comenta o juiz 
auxiliar da Presidência do CNJ, Márcio Evan-
gelista. De acordo com o magistrado, outros 
fatores também podem ter influenciado, como 
a obrigatoriedade, pelo CNJ, de que todos os 
cartórios das capitais se habilitem e a partida de 
muitos brasileiros para o exterior, em especial 
Estados Unidos (Miami) e Portugal (Lisboa).

tório da capital, o 2º Ofício de Notas do Juízo 
de Vitória, um dos mais antigos cartórios do 
Estado do Espírito Santo, possuindo um acervo 
que remete ao início do século XIX. 

Segundo o oficial Márcio Henrique Martins 
de Almeida, além da segurança jurídica pro-
movida pelos cartórios, os atos ganharam mais 
celeridade para atender o cidadão que pretende 
viajar ao exterior. 

“O procedimento consular de legalização de 
documentos pelo que se sabe era mais moroso, 
e demandava mais diligência em outros órgãos. 
O procedimento de apostilamento é mais dinâ-
mico, visto que todas as diligências necessárias 
estão à disposição do delegatário, porém tão 
seguro quanto à legalização de documentos”, 
afirma o oficial.

“A especialização das equipes cartoriais e a 
maior confiança da população certamente é 

Fonte CNJ

414.966

1.312.467

1.804.478

2016 2017 2018

total
3.531.922

Balanço de Documentos
Apostilados no Brasil

Histórico
O CNJ é o responsável por coordenar e regu-
lamentar a aplicação da Convenção da Apos-
tila da Haia no Brasil, que entrou em vigor em 
agosto de 2016, conforme dispõe a Resolução 
n. 228/2016. 

O tratado tem o objetivo de agilizar e sim-
plificar a legalização de documentos entre os 
112 países signatários, permitindo o reco-
nhecimento mútuo de documentos brasilei-
ros no exterior e de documentos estrangeiros 
no Brasil.

Atualmente, cerca de 5.770 cartórios de todo 
o país já estão habilitados para fazer o apostila-
mento de documentos para uso no exterior.
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a segunda quinzena de abril de 2018, 
ao término do mestrado em Linguís-
tica na Universidade Federal do Espí-

rito Santo (Ufes), alunos e professores se re-
uniram para uma foto com toda a turma. Na 

Casamentos homoafetivos
aumentam 300% no Espírito Santo
Dezembro de 2018 registrou três vezes mais uniões do que o mesmo período em 
2017. Fenômeno Bolsonaro levou casais aos cartórios por medo de perder direitos.

Luciana (branco) e Amália se conheceram ano passado durante as aulas do mestrado em Linguística na Ufes: “foi tudo muito rápido”

Fo
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ocasião, a professora de “Estudos analítico-
descritivos” Luciana Moraes Barcelos trocou 
algumas palavras com sua aluna, a professora 
de inglês Amália Pratte Santos e ficaram de 
compartilhar fotos pelo Facebook mais tarde. 

Acostumadas apenas a discutir linguistas 
reconhecidos como Ferdinand de Saussure, 
Noam Chomsky, Talmy Givon e William La-
bov, a relação entre professora e aluna evoluiu 
e uma semana depois de se falar pelo Messen-

N
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“Vivemos em uma sociedade 
em constante alteração de 

costumes”

Jeferson Miranda, oficial de Registro Civil de 
Iúna/ES e 1º vice-presidente do Sinoreg-ES

Para o oficial de Registro Civil de Iúna/
ES, Jeferson Miranda, a sociedade está 
compreendendo melhor a união homoafetiva: 
“novo conceito de vida”

“O que ocorreu foi uma maior 
divulgação da possibilidade 

do casamento”

Rodrigo Sarlo Antônio, oficial do cartório Sarlo 
e 2º tesoureiro do Sinoreg-ES

Para o oficial do cartório Sarlo, Rodrigo Sarlo, 
está havendo uma divulgação maior dos 
casamentos homoafetivos para quem pretende 
se casar no civil 

 2017* 2018**
Janeiro 7 11
Fevereiro 5 14
Março  3 16
Abril  7 23
Maio  8 17
Junho  9 14
Julho  5 29
Agosto 4 22
Setembro  11 19
Outubro  9 25
Novembro  4 40
Dezembro 12 48
Total  84 278

*Fonte: IBGE **Fonte: Arpen/BR

ger resolveram sair para comer um hambúr-
guer. No dia seguinte, já estavam namorando. 
“Foi tudo muito rápido”, conta a professora 
Luciana, que atualmente mora com sua par-
ceira em Grenoble, no Sudeste da França.

Sete meses depois de começarem a namo-
rar, iniciou-se os planos para se casar após a 
vitória de Jair Messias Bolsonaro (PSL) nas 
urnas e o temor de um novo Governo. “Es-
colhemos casar no País para que amigos e fa-
miliares pudessem celebrar a nossa união. A 
eleição do Bolsonaro não representa apenas 
uma rigidez, mas uma ameaça real para além 
dos casais LGBTI. É um Governo que entende 
as minorias como algo a se combater”, opina a 
professora de Linguística. 

A união civil entre Luciana e Amália acon-
teceu no dia 7 de dezembro no Cartório Sarlo, 
um dos maiores cartórios de Registro Civil do 
Espírito Santo, e que teve um aumento de dez 
vezes no número de casamentos homoafetivos 

em dezembro de 2018, de acordo com o mes-
mo mês em 2017. 

“O que ocorreu foi uma maior divulgação da 
possibilidade do casamento”, explica o oficial do 
cartório Sarlo e 2º tesoureiro do Sindicato dos 
Notários e Registradores do Estado do Espíri-
to Santo (Sinoreg-ES), Rodrigo Sarlo Antônio. 

Assim como Luciana e Amália, dezenas de 
casais homoafetivos correram aos cartórios 
nos meses seguintes ao resultado da eleição 
em outubro de 2018. 

De acordo com a Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/
BR), em dezembro de 2017, foram 12 casa-
mentos LGBTIs em todo o Estado do Espírito 
Santo. Já em 2018, no mesmo período, o nú-
mero foi três vezes maior: foram 48 uniões. No 
acumulado do ano, foram 84 uniões em 2017 
contra 278 em 2018, um aumento de 230%. 

1º vice-presidente do Sinoreg-ES e oficial 
de Registro Civil de Iúna/ES, Jeferson Mi-
randa acredita que a sociedade está cada vez 
mais preparada para entender os casamentos 
homoafetivos e isso também proporciona um 
aumento nas uniões. “Vivemos em uma so-
ciedade em constante alteração de costumes. 
A sociedade e o Estado têm compreendido 
melhor esse novo conceito de vida”, aponta o 
registrador.

Crescimento de casamentos 
homoafetivos de 2017 
para 2018 no Estado 
do Espírito Santo
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Menos direitos? 
Uma nota divulgada no dia 2 de novembro 
de 2018 pela Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) também contribuiu para a corrida 
aos cartórios. Na época, a então presidente 
da Comissão da Diversidade Sexual da OAB, 
Maria Berenice Dias, recomendou que casais 
homossexuais se casassem antes que Bolsona-
ro fosse empossado, temendo que ocorressem 
retrocessos, afetando direitos “à pensão, à pre-
vidência e à partilha de bens”.

Segundo a ex-presidente da Comissão da 
Diversidade Sexual da OAB e vice-presiden-
te Nacional do Instituto Brasileiro de Direito 
de Família (IBDFAM), Maria Berenice Dias, 
após a eleição de Bolsonaro houve uma maior 
busca por segurança jurídica para garantir os 
seus direitos. 

“Houve uma busca por segurança jurídica. 
Foi um alerta que eu fiz pois me sentia na res-
ponsabilidade de alertar as pessoas sobre o atual 

presidente da República”, comenta a advogada. 
Pesquisador na área de sexualidade de gêne-

ro, o jurista e professor da Universidade Fede-
ral de São Paulo (UNIFESP), Renan Quinalha, 
acredita que há varias razões possíveis para 
esse aumento, mas reforça que a população 
LGBTI está mais consciente dos seus direitos. 

“Houve muito pânico em torno do Governo 
Bolsonaro em relação a possibilidade de rever-
são desse direito, embora eu considere remota 
a hipótese de reversão, já que é uma decisão 
do STF por unanimidade que dá respaldo às 
uniões homoafetivas. As pessoas estão tendo 
mais conhecimento aos direitos LGBTI e estão 
procurando mais os cartórios para formalizar 
as uniões”, ressalta o pesquisador. 

Os casais LGBTIs só tiveram direito à união 
estável no Brasil em 2011, quando o Supremo 
Tribunal Federal (STF) fez uma interpretação 
do Código Civil baseada na Constituição, re-
conhecendo que família não é formada apenas 

pela união entre um homem e uma mulher. Em 
2013, a decisão foi regulamentada pelo então 
ministro Joaquim Barbosa, à época presidente 
do STF, e o casamento entre pessoas do mes-
mo sexo passou a ser permitido nos cartórios.

Para Renan Quinalha, autorizar a união de 
pessoas do mesmo sexo no cartório foi um 
passo importantíssimo para possibilitar o 
acesso das pessoas a esse direito. 

“O fato de ser possível formalizar a união 
extrajudicialmente é fundamental, porque as 
pessoas têm muito mais acesso ao cartório do 
que ao Judiciário. O acesso à Justiça ainda é 
muito precário e muito caro no Brasil. Isso 
permitiu que o Direito fosse mais amplamen-
te efetivado e que mais pessoas LGBTIs pu-
dessem ter acesso a ele. O crescimento desse 
número, como esses dados de 2017 para 2018, 
demonstra. É justamente devido a esse maior 
reconhecimento também junto com a questão 
eleitoral”, aponta o professor.

STF deve formar maioria para enquadrar a 
discriminação contra a população LGBTI como 
uma forma de racismo; Luís Roberto Barroso 
votou pela criminalização.

De acordo com a vice-presidente do IBDFAM, 
Maria Berenice Dias, houve uma corrida aos 
cartórios após a eleição de Bolsonaro: “busca de 
segurança jurídica”

Segundo o advogado e pesquisador 
na área de sexualidade de gênero 
Renan Quinalha “houve pânico em 
torno do Governo Bolsonaro”

“Foi um alerta que eu 
fiz, pois me sentia na 

responsabilidade de alertar 
as pessoas sobre o atual 
presidente da República”

Maria Berenice Dias, vice-presidente 
Nacional do IBDFAM

“As pessoas estão tendo mais 
conhecimento aos direitos 
LGBTI e estão procurando 

mais os cartórios para 
formalizar as uniões”

Renan Quinalha, jurista, professor e 
pesquisador na área de sexualidade de gênero

“Um dos papéis de uma 
Suprema Corte é proteger 
e afirmar os direitos das 

minorias, que não podem 
depender do processo político 

majoritário”

Luís Roberto Barroso, ministro do STF

Fo
to

: T
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“Não somos nós, LGTBI, 
que nos consideramos 

merecedores de privilégio; 
são homens transfóbicos que 

nos consideram uma raça 
maldita a ser exterminada”

Paulo Iotti Vecchiatti, advogado 
especialista em Direito da Diversidade 

Sexual e de Gênero e em Direito Homoafetivo

“Escolhemos casar no País 
para que amigos e familiares 
pudessem celebrar a nossa 

união. A eleição do Bolsonaro 
não representa apenas uma 

rigidez, mas uma ameaça real 
para além dos casais LGBTI.” 

Luciana Moraes Barcelos,
professora da Ufes

Amália e Luciana (branco): 
casamento civil em 
cartório por medo de 
perder direitos após a 
eleição de Jair Bolsonaro 
para a Presidência da 
República

criMinalização da HoMofobia 
Após quatro votos favoráveis à criminalização 
da homofobia, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) deve formar maioria para enquadrar 
a discriminação contra a população LGBTI 
como uma forma de racismo. O julgamento, 
que já se estendeu por quatro sessões, foi in-
terrompido na quinta-feira (21.02), e deverá 
ser concluído até junho.

O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, 
ainda vai definir a data para a continuidade da 
discussão. “O julgamento (sobre a criminaliza-
ção da homofobia) ainda não acabou, mas pen-
so que se delineia uma maioria, a começar pelo 
voto histórico do ministro Celso de Mello, e 

acho que um dos papéis de uma Suprema Corte 
é proteger e afirmar os direitos das minorias, que 
não podem depender do processo político ma-
joritário”, disse o ministro Luís Roberto Barroso.

Durante o julgamento, o advogado espe-
cializado em Direito da Diversidade Sexual 
e de Gênero e em Direito Homoafetivo Paulo 
Roberto Iotti Vecchiatti fez sustentação oral 
na Suprema Corte, defendendo no plenário a 
equiparação da homofobia e transfobia ao cri-
me de racismo. 

“Não somos nós, LGTBI, que nos conside-
ramos merecedores de privilégio; são homens 
transfóbicos, que nos consideram uma raça 
maldita a ser exterminada. Nós somos con-
siderados uma raça maldita que tem que ser 
exterminada, oprimida, estigmatizada. Boa 
parte da população tem medo da população 
LGTBI por preconceitos históricos”, afirmou o 
advogado em plenário. 

Iotti destacou que as ações não buscam con-
denar padres e pastores, mas, sim, combater 
o discurso de ódio. O advogado conclamou 
ainda aos ministros a não solicitarem pedido 
de vista da ação diante da urgência do tema.

O PPS apresentou a ADO 26 em dezembro 
de 2013 após o Congresso Nacional se omitir 
na apreciação de matérias que tratam do tema. 
No pedido, o partido solicita a criminalização 
específica de todas as formas de homofobia e 
transfobia, sobretudo, as ofensas individuais e 

coletivas, homicídios, agressões e discrimina-
ções motivadas pela orientação sexual e iden-
tidade de gênero da vítima.

O partido ainda pediu que os assassinatos, 
atos de violência ou discriminatórios por ho-
mofobia e transfobia no País sejam combati-
dos com as mesmas punições contidas na Lei 
do Racismo (Lei 7716/89).

A ADO 26 requer ainda que a corte reco-
nheça a inconstitucionalidade da omissão do 
parlamento brasileiro e fixe prazo de um ano 
para que o Congresso aprove legislação rela-
cionada ao tema. Caso o prazo não seja cum-
prido, o partido solicita que o próprio STF 
declare a homofobia como crime.
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specialista em Direito da Diversidade Se-
xual e de Gênero e em Direito Homoafe-
tivo, o advogado Paulo Roberto Iotti 

Vecchiatti fez uma sustentação oral recente no 
Supremo Tribunal Federal (STF) em que de-
fendeu no plenário a equiparação da homofo-
bia e transfobia ao crime de racismo, e pediu ao 
Tribunal para manter sua tradição na defesa de 
minorias vulneráveis.

Em entrevista à Revista de Direito Notarial e 
Registral do ES, ele afirma que o elevado núme-
ro de casamentos civis homoafetivos nos Cartó-
rios do Estado do Espírito Santo, em dezembro 
do ano passado, se deu por medo de que o Go-
verno Bolsonaro traga retrocessos de direitos. 

Embora tema algumas ações do novo Go-
verno, o advogado não acredita que o direito à 
união civil da população homoafetiva seja re-
vogado. Para ele, “os casais homoafetivos têm 
exercido o direito de se casar em cartório da 
mesma forma que casais heteroafetivos”. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
De acordo com a Arpen/BR, em dezembro de 
2017, foram 12 casamentos LGBTI em todo o 
Estado do Espírito Santo. Já em 2018, no mes-
mo período, o número foi três vezes maior. A 
que se deve esse aumento?
Paulo Iotti Vecchiatti – Não acompanho os 
dados anuais de casamentos civis homoafetivos 
desde 2011, mas tenho absoluta certeza de que 

“Os casais homoafetivos têm exercido
o direito de se casar em cartório da
mesma forma que casais heteroafetivos”
Embora reconheça que o temor da população LGBTI em torno do 
Governo Bolsonaro é legitimo, o advogado Paulo Vecchiatti não 
acredita na reversão da união civil de casais homoafetivos em cartório

“Desde a histórica 
Resolução CNJ 175/2013, 
que tornou obrigatório o 
casamento civil direto ou 
por conversão de prévia 
união estável, parece-

me que os cartórios, País 
afora, têm celebrado as 

uniões homoafetivas sem 
problemas”

Segundo o advogado Paulo Iotti Vecchiatti, é importante ter uma lei e uma emenda constitucional que 
garantam expressamente os direitos LGBTI10 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

E
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o aumento deles, agora, se deu por medo de 
que o Governo Bolsonaro traga retrocessos de 
direitos. É um temor legítimo, mas que eu acre-
dito que, caso se concretize e se aprove alguma 
lei ou medida provisória de retrocesso, ela será 
facilmente derrubada pelo STF, provavelmente 
em sede liminar. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Os casais LGBTIs só tiveram direito à união 
estável no Brasil em 2011, após decisão do 
STF. Em 2013, a decisão foi regulamentada e o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo pas-
sou a ser permitido nos cartórios. De lá pra 
cá, como avalia esse direito e essa prática pelos 
casais LGBTIs? 
Paulo Iotti Vecchiatti – Parece-me que casais 
homoafetivos (entre pessoas do mesmo gêne-
ro) têm exercido o direito de se casar em cartó-
rio da mesma forma que casais heteroafetivos, 
ou seja, formalizando sua união pelo casa-
mento civil (ou por contratos de união estável, 
que não mudam o estado civil, como o casa-
mento muda) quando isso é mais conveniente. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como é uma decisão do Supremo, teme que 
ela possa se revogada dependendo da conjun-
tura política e jurídica do País?
Paulo Iotti Vecchiatti – Em tese, uma mudança 
da composição do STF pode, caso entrem mi-
nistros (as) mais conservadores (as), gerar uma 
mudança de posição do Tribunal, mas não vejo 

“Creio que só a partir do 
mandato presidencial de 
2026, quando mais de 

quatro cadeiras do Supremo 
tiverem sido substituídas, é 
que algum risco assim pode 
se concretizar, a depender 
de quem for entrando no 

Tribunal”

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como vê essa demanda cada vez maior atri-
buída ao serviço extrajudicial de questões que 
antes só podiam ser resolvidas na Justiça? 
Paulo Iotti Vecchiatti – Vejo como algo muito 
positivo e coerente. Coerente, porque há dé-
cadas o Brasil vive reformas legislativas para 
desjudicializar aquilo que não é estritamente 
necessário passar pelo Judiciário - exemplos 
clássicos são o divórcio e o inventário extraju-
diciais, existentes no País desde 2007. Positivo, 
porque evita a pessoa ter que contratar advo-
gado, gastando dinheiro, ou ter que ir atrás da 
Defensoria Pública, enquadrar-se no critério 
econômico ou de vulnerabilidade que cada es-
tado impõe (a Defensoria Pública é um órgão 
estadual), investindo dinheiro e/ou tempo para 
algo que deveria poder conseguir muito mais 
facilmente.

isso ocorrer em um futuro próximo. Creio que 
só a partir do mandato presidencial de 2026, 
quando mais de quatro cadeiras do Supremo 
tiverem sido substituídas, é que algum risco as-
sim pode se concretizar, a depender de quem 
for entrando no Tribunal. Mas, seja como for, 
é evidente que é importante termos uma lei e 
uma emenda constitucional que garantam ex-
pressamente os direitos LGBTI+, pois assim 
acaba-se o debate jurídico sobre o tema. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Acredita que a forma que os cartórios têm tra-
balhado para possibilitar o cumprimento de 
uniões de casais homoafetivos tem pontos que 
podem ser aprimorados, como atendimento e 
divulgação desse serviço? 
Paulo Iotti Vecchiatti – Desde a histórica Reso-
lução CNJ 175/2013, que tornou obrigatório o 
casamento civil direto ou por conversão de pré-
via união estável, parece-me que os cartórios, 
País afora, têm celebrado as uniões homoafe-
tivas sem problemas. Sobre o casamento civil 
direto, embora ele não seja uma decorrência di-
reta da decisão do STF sobre a união homoafe-
tiva, como disse-me o primeiro juiz a converter 
união estável homoafetiva em casamento civil, 
se as pessoas podem se casar por conversão de 
prévia união estável, então o direito ao casa-
mento civil homoafetivo foi reconhecido, don-
de, pelo princípio da instrumentalidade das 
formas, o casamento civil homoafetivo direto 
também foi reconhecido. 
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uito se discute quando o assunto é o 
reconhecimento ou formalização da 
união estável. O tema, apesar de não 

ser tão recente, ainda é polêmico, e as diversas in-
terpretações existentes no mundo jurídico aca-
bam por confundir a cabeça daqueles que bus-
cam ou mantém um relacionamento amoroso.

Superado o conceito ultrapassado de que 
uma família só existe mediante o casamento 
no papel, o Código Civil é claro ao estabelecer 
os requisitos mínimos para que se configure a 
existência da chamada união estável, que nada 
mais é do que um formato alternativo de novo 
ente familiar, com suas particularidades, inde-
pendente da orientação sexual dos conviventes. 

Em seu artigo 1.723, de imediato consta-
tamos que o instituto subsistirá na hipótese 
do casal que esteja em um relacionamento 
precedido da convivência pública, contínua 
e duradoura e estabelecido com o objetivo de 
constituir família.

Basicamente, aqueles que se encontram 
juntos, que se veem com frequência na fren-
te de qualquer pessoa e que buscam estreitar 
os laços afetivos, seja trazendo ao mundo ou 
adotando uma criança, por exemplo, ou que 
simplesmente já se sentem completos entre si e 

A caracterização da união estável, 
as consequências práticas e a importância 
da formalização do ato em cartório
Por Caio Gianordoli Ivanov*

agem de maneira a se ajudarem mutuamente, 
revelam-se como o padrão pré-existente para 
eventual reconhecimento da união estável.

Ademais, não é preciso que morem juntos. 
A coabitação não é requisito para a caracteri-
zação da união estável. No entanto, a convi-
vência sob o mesmo teto pode ser tornar um 
meio de prova do relacionamento, dada a par-
ticularidade dessa condição. 

Também não há estabelecido um prazo ou 
lapso temporal para a caracterização da união 
estável, com exceção de direitos previdenciá-
rios envolvidos. Obviamente que um relacio-
namento que dura poucos dias não terá muita 
relevância para fins de reconhecimento da 
união. De toda forma, nos casos em que hou-
ver demanda judicial, caberá ao juiz analisar a 
existência ou não de união estável, indepen-
dentemente do prazo da sua duração.

Seguindo, temos que a união estável envolve 
uma situação de fato, dispensando a obrigato-
riedade de colocar tudo no papel, eis que não 
altera o estado civil dos conviventes, diferente 
do casamento. Até mesmo por essa razão, o 
fato de inexistir qualquer documento acerca 
da união não significa que ela esteja descar-
tada. Existem outros meios de comprovação, 

tal como o uso de contas correntes conjuntas, 
ajuda financeira mútua, depoimentos de tes-
temunhas, acolhimento de filho advindo de 
relacionamento anterior etc.

No entanto, antes de continuar, é importan-
te esclarecer sobre as causas impeditivas de 
caracterização da união estável, aplicadas por 
analogia do casamento. O §1º do art. 1.723 do 
Código Civil prevê que a união estável não se 
constituirá se ocorrerem os impedimentos do 
art. 1.521. Ou seja, não podem constituir uma 
união estável: a) os ascendentes com os des-
cendentes seja o parentesco natural ou civil; 
b) os afins em linha reta; c) o adotante com 
quem foi cônjuge do adotado e o adotado com 
quem o foi do adotante; d) os irmãos, unila-
terais ou bilaterais, e demais colaterais, até o 
terceiro grau inclusive; e) o adotado com o 
filho do adotante; f) as pessoas casadas; g) o 
cônjuge sobrevivente com o condenado por 
homicídio ou tentativa de homicídio contra o 
seu consorte. Frisa-se que o impedimento não 
se aplica no caso de a pessoa casada se achar 
separada de fato ou judicialmente.

Posto isso, passamos a analisar as conse-
quências advindas da caracterização da união 
estável e a importância de se formalizar em 

M
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verá herança, uma vez que a intenção do regi-
me é separar os patrimônios, particularizando 
cada bem dos respectivos cônjuges. Frisa-se 
que neste caso existe uma exceção, que é o di-
reito à meação sobre os bens adquiridos one-
rosamente na constância da relação, fruto do 
esforço comum do casal. Esse entendimento já 
é pacificado na forma da súmula 377 do STF. 

Ainda, se os companheiros optarem pe-
los demais regimes, quais sejam, comunhão 
parcial com incidência de bens particulares, 
participação final nos aquestos e nos demais 
regimes escolhidos pela livre vontade do casal, 
haverá concorrência sucessória com os descen-
dentes, vide previsão expressa do Código Civil.

Do contrário, se o casal não estipular nada, 
por força do artigo 1.640 do Código Civil, o 
regime que recairá sobre a união estável será o 
de comunhão parcial de bens, que nada mais é 
que o chamado “regime legal”.

Verifica-se também, que a escritura se 
apresenta como meio de prova da existência 
da união para fins de concessão de benefí-
cios previdenciários, abre a oportunidade de 
o companheiro figurar como dependente em 
planos de saúde, tendo em vista que, de acor-
do com o art. 215 do Código Civil, a escritura 
pública é documento dotado de fé pública, po-
dendo ser utilizado para comprovar a situação 
plena de união estável do casal.

Outra grande vantagem de formalizar o 
ato em uma escritura pública é que, havendo 
perda ou deterioração do referido documen-
to, o casal poderá recorrer ao cartório onde foi 
lavrada a escritura e solicitar uma nova certi-
dão, que possui o mesmo valor do documento 
original, conforme previsto no inciso II, do 
art. 425, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, se o casal não quiser mais se-
guir com o relacionamento, é essencial que 
seja formalizada a dissolução da união está-
vel, preferencialmente, no cartório onde foi 
lavrada a escritura primária, a fim de aplicar 
a divisão de bens, acordo entre pagamento de 
pensão alimentícia para o companheiro, além 
de outras formalidades. Tudo sempre acom-
panhado da presença de um advogado.

Lembrando que nesse caso, o término da 
relação deve ser pacífico e de comum acordo 
entre o casal, ressalvada a possibilidade de 
proceder com a dissolução em cartório mes-
mo com a existência de filhos menores, desde 
que resolvida essa questão judicialmente.

Concluindo, o reconhecimento da união es-
tável atingiu um novo patamar perante o uni-
verso do Direito, abrangendo diversas formas 
de aplicação desse instituto e suas particula-
ridades para cada caso, facultado aos apaixo-
nados recorrerem ao cartório para formalizar 
seus anseios e desejos, prevenindo-se das in-
certezas do futuro.

“Passamos a analisar as 
consequências advindas 

da caracterização da união 
estável e a importância de se 

formalizar em cartório”

“O reconhecimento da união 
estável atingiu um novo 

patamar perante o universo 
do Direito, abrangendo 

diversas formas de aplicação 
desse instituto”

*Caio Ivanov é advogado e assessor jurídico do
Sinoreg-ES

cartório. O Supremo Tribunal Federal (STF) 
já decidiu pela aplicabilidade do art. 1.829 
do Código Civil também aos casos de união 
estável, logo, os companheiros, para fins de 
sucessão (herança), terão os mesmos direitos 
como se casados fossem, envolvendo todos os 
demais herdeiros.

Nesse momento surge a faculdade dos con-
viventes recorrem ao cartório, precisamente 
um tabelionato de notas, com o intuito de for-
malizarem a união estável por meio de uma 
escritura pública. A grande vantagem disso é 
que o casal poderá escolher qual o regime de 
bens será adotado por eles durante o convívio, 
o que irá poupar muita dor de cabeça no futu-
ro, principalmente ao fim da relação ou com o 
falecimento do companheiro. 

Primeiramente, observa-se que o regime de 
bens, além de separar a meação, terá utilida-
de na verificação da herança do companheiro 
sobrevivente e indicará sobre a concorrência 
com descendentes do falecido. 

Sendo assim, optando os conviventes pelo 
regime de comunhão universal de bens, será 
garantida ao companheiro sobrevivente meta-
de do patrimônio, a título de meação. Nesse 
caso, em regra, não haverá herança para aque-
le que optar por este tipo de regime, na con-
corrência com os descendentes do de cujus, 
ressalvadas as exceções previstas no art. 1.668 
do Código Civil. 

A linha de pensamento vale para a comu-
nhão parcial sem bens particulares, caso exis-
tam bens excluídos da comunhão, a exemplo 
de bens adquiridos com cláusulas de incomu-
nicabilidade, poderá haver a herança, somente 
em relação a estes bens, quando a concorrên-
cia for com os descendentes.

Já no regime de separação obrigatória de 
bens, a regra legal também indica que não ha-
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esponsável pela barragem de rejeitos 
de mineração que rompeu em Bru-
madinho, na região metropolitana de 

Belo Horizonte (MG), a mineradora Vale deve 
ser inscrita na Dívida Ativa do município de 
Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, 
por não pagar cinco multas por poluição am-
biental, emitidas em 2016, totalizando R$ 34,2 
milhões (valores da época). 

Caso a decisão se concretize, a empresa fi-
cará impossibilitada de retirar certidões ne-
gativas da municipalidade, mas ainda pode 
recorrer à Justiça.

“Já se encerrou a discussão no âmbito ad-
ministrativo sobre a legalidade da multa e 
as instâncias recursais confirmaram que a 
fiscalização atuou de forma correta e o valor 
está compatível com a atualização feita pelo 
decreto mais recente da administração. O 
passo seguinte será a inscrição em dívida ati-
va e, sinalizado o prazo, não comparecendo 
para pagamento, encaminharemos a protesto 
e à execução fiscal. O protesto, sem dúvida, é 
uma ferramenta muito eficaz”, afirma o pro-
curador-geral do Município de Vitória Rubem 
Francisco de Jesus. 

A Vale chegou a recorrer das multas na junta 
de impugnação Fiscal (JIF) do município, na 
primeira instância, e no Comdema, o Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Com-
dema) de Vitória, na segunda, mas nas duas ins-
tâncias administrativas a mineradora perdeu.

Para o vice-presidente do Instituto de Estu-
dos e Protestos de Títulos do Brasil – Seção 
Espírito Santo (IEPTB/ES) e diretor de protes-
to do Sindicato dos Notários e Registradores 
do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), 
Rogério Lugon Valladão, o protesto é a ferra-
menta mais eficaz existente no mercado de co-
brança pois recupera mais de 60% dos créditos 
em até três dias úteis, além de ser mais seguro 
para o credor e para o devedor. 

“Os Cartórios de Protesto são a melhor al-
ternativa para recuperação de praticamente 
todas as dívidas. A Prefeitura de Vitória e a 
Prefeitura da Serra utilizam o protesto das Cer-
tidões de Dívida Ativa para cobrar seus débi-

Cartórios de Protesto do ES podem 
auxiliar na recuperação dos valores 
devidos pela mineradora Vale
Inclusa na Dívida Ativa do Estado, empresa pode ser inscrita na dívida 
do município de Vitória pelo não pagamento de multas ambientais

tos, inclusive os relativos a multas. Da mesma 
forma, a Procuradoria Geral do Estado tam-
bém usa o protesto de CDAs para cobrar seus 
débitos, na forma da lei”, aponta Valladão, que 
também é titular do Tabelionato de Protesto 
de Títulos de Cacheiro de Itapemirim (ES). 

Em agosto do ano passado foi a vez de o 
governo do Estado do Espírito Santo incluir 
a empresa Vale na Dívida Ativa e no cadastro 
dos inadimplentes, porque não pagou uma 
multa ambiental de R$ 3,32 milhões.

“O protesto é um grande instrumento no 
auxílio na recuperação dos créditos tributá-
rios e não tributários do Estado do Espírito 
Santo, contribuindo de maneira efetiva para 
o desafogo do Poder Judiciário”, ressalta o 
procurador-geral do Estado do Espírito Santo 
Rodrigo Francisco de Paula. 

Multas do ibaMa
Estima-se que a mineradora Vale recebeu um 
total de R$ 389 milhões em multas aplicadas 

pelo Ibama desde 2015. Até agora, porém, a 
empresa não pagou um centavo. O órgão am-
biental federal aplicou 22 autos de infração à 
empresa nos últimos quatro anos.

A conta já inclui a multa de R$ 250 milhões 
que a empresa recebeu do Ibama pelo desastre 
em Brumadinho. Nesse caso, a empresa terá 20 
dias para recorrer, a partir da notificação. Os 
danos ao meio ambiente decorrentes do rom-
pimento de barragem da mina Córrego do Fei-
jão resultaram até o momento em cinco autos 
de infração no valor de R$ 50 milhões cada.

Os dados da Vale não incluem multas apli-
cadas a empresas controladas pela minera-
dora, como a Samarco. O Ibama instaurou 
processos administrativos para apuração das 
infrações ambientais contra a Vale não apenas 
para casos de desastres ambientais.

Uma das autuações, por exemplo, é pela 
apreensão de madeiras nativas da Amazônia 
que seriam utilizadas de forma ilegal na cons-
trução de trilhos para ferrovia da companhia.

R

Localidade de Bento Rodrigues, Mariana (MG), devastada após rompimento de barragem
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De acordo com o procurador-geral do Estado 
Rodrigo de Paula, o Protesto serve também 
como uma forma de desjudicialização: “desafogo 
do Poder Judiciário”

Segundo o procurador-geral do Município de 
Vitória Rubem Francisco de Jesus, dívidas da 
Vale podem ser protestadas: “ferramenta muito 
eficaz”

“Já se encerrou a discussão 
no âmbito administrativo 

sobre a legalidade da 
multa e as instâncias 

recursais confirmaram que a 
fiscalização atuou de forma 

correta” 

Rubem Francisco de Jesus, 
procurador-geral do Município de Vitória

“A Prefeitura de Vitória e a 
Prefeitura da Serra utilizam 
o protesto das Certidões de 

Dívida Ativa para cobrar seus 
débitos, inclusive os relativos 

a multas” 

Rogério Lugon Valladão, 
vice-presidente do IEPTB/ES

“O protesto é um grande 
instrumento no auxílio na 
recuperação dos créditos 

tributários e não tributários 
do Estado do Espírito Santo” 

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

Para o tabelião Rogério Lugon Valladão, o 
Protesto é a forma mais eficaz para se recuperar 
uma dívida, pois consegue retorno de mais de 
60% dos créditos

O Ibama alerta, porém, que medidas legais 
e necessárias para a cobrança dessas multas 
“serão tomadas oportunamente”, inclusive a 
remessa dos débitos para inclusão na Dívida 
Ativa da União.

Vale lembrar que os Cartórios de Protesto 
realizam o protesto das Certidões da Dívida Ati-
va para municípios, Estados e União e podem 

ajudar na recuperação para os cofres públicos 
dos valores não pagos pela mineradora Vale.

O número total de débitos ambientais na 
conta da Vale, porém, tende a ser maior, já que 
no número do Ibama não estão incluídas as 
multas de órgãos estaduais. Procurada, a em-
presa ainda não se manifestou.

A Vale está envolvida em processos am-

bientais que podem resultar em condenações 
de R$ 7,93 bilhões, sem contar a tragédia de 
Mariana, há três anos, e a atual, segundo da-
dos disponíveis no último balanço da empre-
sa. Apesar desse número, a companhia prevê 
em seu caixa somente R$ 13 milhões para 
custear perdas nessas ações no curto prazo 
— 0,16% do total.
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Vale deve ser alvo de 
1ª CPI do Governo Bolsonaro
Segundo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
medida é necessária para investigar e punir possíveis responsáveis 
pelo rompimento da barragem de Brumadinho (MG)

“Adotaremos todas as 
medidas necessárias para 
que tragédias como essa 

não se repitam e não fiquem 
impunes”

Jair Messias Bolsonaro,
presidente da República

Logo na manhã seguinte à tragédia em Brumadinho (MG), Bolsonaro sobrevoou a região de helicóptero; tragédia deixou mais de 170 mortos.
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mineradora Vale será o alvo da pri-
meira Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) do governo do presi-

dente Jair Messias Bolsonaro (PSL) devido à tra-
gédia na cidade de Brumadinho, com o rompi-
mento de uma barragem de rejeitos que deixou 
mais de 170 mortos. A CPI investigará o aciden-
te ocorrido em 25 de janeiro, em Minas Gerais.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), tinha dito que gostaria de formar 
uma comissão mista com a Câmara dos De-
putados, mas acabou desistindo da ideia após 
pressão de senadores e apresentou o requeri-
mento para estabelecer a CPI na Casa.

“Durante sessão do Plenário, li o requeri-
mento de criação da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) que em 180 dias vai apurar 
as supostas irregularidades e possíveis falhas 
que culminaram no rompimento da barragem 
da mineradora Vale”, disse Alcolumbre.

“A CPI será composta por 11 senadores ti-
tulares e sete membros suplentes, e tem como 
prioridade identificar os responsáveis pelos 
laudos técnicos; as falhas dos órgãos compe-
tentes; os atores dos órgãos técnicos; e tomar 

“A CPI será composta por 
11 senadores titulares e 
sete membros suplentes, 
e tem como prioridade 

identificar os responsáveis 
pelos laudos técnicos”

Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vai instaurar CPI para investigar possíveis 
responsáveis pela tragédia em Brumadinho (MG)

todas as providências cabíveis para evitar no-
vos acidentes”, informou o senador.

Um dia depois da tragédia, que aconteceu 
na tarde de 25 de janeiro, o presidente Jair 
Bolsonaro sobrevoou a região e deixou claro 
que os eventuais culpados pelo rompimento 
da barragem não ficarão impunes. 

“Disponibilizaremos recursos humanos, fi-
nanceiros e tecnológicos para apoiar o Estado 
de Minas Gerais. Paralelamente, adotaremos 
todas as medidas necessárias para que tragé-
dias como essa não se repitam e não fiquem 
impunes”, prometeu o presidente.

A
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lém de atuar no segmento notarial e 
registral brasileiro há mais de 29 anos, 
Antonio Herance Filho é advogado 

especializado em Direito Tributário, Direito 
Constitucional e de Contratos e Direito Re-
gistral Imobiliário. Convidado para abrir o 
ciclo de palestras da Escola de Direito Nota-
rial e Registral do Espírito Santo (ENORES), 
iniciado em 23 de março, Herance falou sobre 
aspectos tributários que envolvem a atividade 
notarial e registral brasileira. 

Em entrevista à Revista de Direito Notarial 
e Registral do ES, o advogado tributarista co-
mentou sobre o papel de fiscalização e de res-
ponsabilidade de notários e registradores em 
relação a alguns tributos. Além disso, elogiou 
a iniciativa da Escola e disse que “a ENORES 
empresta aos demais estados brasileiros sua 
expertise em ensinar, treinar e capacitar”. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como avalia o papel da Escola Notarial e 
Registral do Espírito Santo (ENORES) e sua 
relação com diversos notários e registradores 
do Estado e do País?
Antonio Herance – A ENORES representa 
importante papel no cenário notarial e regis-
tral capixaba, permitindo que titulares, interi-
nos e prepostos do extrajudicial do Estado se 
capacitem para o exercício de suas atividades, 
quer do ponto de vista da prática dos atos de 
seus respectivos ofícios, quer no que concerne 
à gestão administrativa, tributária e trabalhista. 
A Escola já empresta aos demais estados bra-
sileiros sua expertise em ensinar, treinar e ca-
pacitar. Com grade planejada e bem executada, 
a ENORES mantém regularidade na oferta de 

Advogado especializado em Direito Tributário, Antonio Herance abriu o ciclo de palestras da ENORES 
no dia 23 de março: “grande honra para mim”

“A ENORES representa importante papel
no cenário notarial e registral capixaba”
Para o advogado tributarista Antonio Herance Filho, 
os cursos promovidos pela Enores são de grande 
importância para a capacitação de notários e registradores

“O papel dos notários e 
dos registradores como 
contribuintes é dos mais 
importantes no contexto 
do envolvimento que tem 
com o Direito Tributário”

seus cursos. É grande honra para mim a opor-
tunidade de integrar o seleto grupo de pales-
trantes convidados para a programação 2019.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
O senhor abriu o ciclo de palestras da ENO-
RES para falar sobre “Aspectos práticos e 
polêmicos da tributação da atividade extra-
judicial - Com ênfase no Imposto de Renda”. 
Qual a importância de debater esse assunto?
Antonio Herance – É sempre muito impor-

tante apresentar essas questões a notários e 
registradores já que o envolvimento deles com 
o Direito Tributário é muito grande. Maior do 
que, normalmente, se imagina. O curso teve 
grande alcance, mas, é verdade, o imposto de 
competência da União, por meio do qual se 
faz a tributação da renda e dos proventos de 
qualquer natureza, teve espaço prioritário. A 
tributação mensal dos rendimentos (Carnê-
Leão) e a apuração anual do IRPF foram as-
pectos vistos com alguma riqueza de detalhes.

18 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto
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“Notários e registradores são 
sujeitos passivos do IRPF e, 

bem por isso, devem oferecer 
à tributação os emolumentos 

líquidos do mês”

“Muito se tem dito a respeito 
de eventual reforma 

tributária, contudo, não nos 
é possível assegurar que ela 

venha a ocorrer”

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
De acordo com o Código Tributário Nacio-
nal - Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -, 
os tabeliães, escrivães e demais serventuários 
de ofício respondem solidariamente pelos 
tributos devidos sobre os atos praticados por 
eles, ou perante eles, em razão do seu ofício. 
Qual a importância da mencionada respon-
sabilidade solidária?
Antonio Herance – O dispositivo legal por 
você mencionado é definidor do que o CTN 
denomina “Reponsabilidade de Terceiros”. 
Trata-se de responsabilidade robusta que tem 
na eficiência a sua grande marca, já que, de um 
lado é definidora da conduta dos profissionais 
a que se dedicam os artigos 236 da Constitui-
ção da República e 3º da Lei nº 8.935/1994, e 
de outro, por meio da atuação desses agentes, 
promove a otimização da arrecadação dos 
tributos, cujos fatos geradores ocorrem com 
a prática de atos notariais e de registro. Com 
efeito, a tributação do ITBI (municipal) e do 
ITCD (estadual) somente alcança os excelen-
tes, e já históricos, resultados de arrecadação 
porque notários e registradores condicionam 
a prática de alguns dos atos que estão a seu 
cargo à apresentação prévia da prova de qui-
tação desses tributos, conforme cada caso. 
Contudo, a responsabilidade apresentada pelo 
artigo 134 do CTN não é solidária. Apenas 
nos casos de impossibilidade de exigência 
do cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte é que o patrimônio do responsá-
vel poderá ser alcançado para a satisfação do 
débito, efeito a que se atribui o nome de res-
ponsabilidade subsidiária ou supletiva.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como vê a importância da categoria de notá-
rios e registradores para o recolhimento do 
imposto de renda no País?
Antonio Herance – Sem qualquer dúvida, o 
papel dos notários e dos registradores como 
contribuintes é dos mais importantes no con-
texto do envolvimento que tem com o Direito 
Tributário. E o imposto de competência da 
União, que incide sobre a renda e os proventos 
de qualquer natureza, aparece em primeiro lu-
gar considerando o valor de arrecadação. To-
dos os emolumentos produzidos no território 

nacional estão sujeitos ao IRPF. Noutro dizer: 
notários e registradores são sujeitos passivos 
do IRPF e, bem por isso, devem oferecer à 
tributação os emolumentos líquidos do mês, 
entre outros rendimentos, porventura, perce-
bidos no período.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Qual a relação de notários e registradores 
com o ISS? Há, nesse caso, uma tributação 
indireta? Cada município tem uma forma de 
cobrar esse ISS, independente da categoria?
Antonio Herance – Atualmente, os serviços 
notariais e de registro são tributáveis, ou seja, 
estão na Lista de Serviços anexa à Lei Comple-
mentar nº 116/2003, de modo tal que, com o 
advento desse diploma, notários e registrado-
res passam a ser contribuintes do imposto de 
competência municipal. Cada município ins-
titui, com fulcro na citada lei complementar, 
o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza), em sua área de competência 
e estabelece regras próprias, entre outras, as 
relativas à fixação de alíquotas e à definição 
da sistemática de determinação da base de 
cálculo, a fim de que a incidência se efetive. 
Com efeito, o ISSQN se insere entre os que 
formam a chamada tributação indireta, que é 
representada pelos impostos que são suporta-
dos pelos destinatários dos produtos/serviços. 
Exemplos clássicos de impostos da tributação 
indireta no Brasil são IPI, PIS, COFINS, ICMS 
e ISS. No caso do ISS nos serviços notariais 
e de registro, em especial quando o custo 
tributário é repassado ao usuário, o notário/
registrador é o contribuinte de direito, mas o 
usuário, o é de fato.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
A atividade de notários e registradores tam-
bém pode ser considerada fundamental, não 
só no pagamento de determinados impostos, 
mas também em relação a fiscalização de al-
guns tributos, como o ITCMD e o ITBI, que 
incidem sobre a transição imobiliária?
Antonio Herance – Sem dúvida que sim, e 
minha opinião sobre o assunto já foi exter-
nada quando tratei da responsabilidade de 
terceiros. Aproveito para acrescentar, por 
oportuno, que as pessoas políticas dotadas de 
competência tributária procuram, sempre que 
possível, ter a atuação notarial e dos registros 
públicos ao seu lado para incrementar a arre-
cadação. Haja vista a atuação em relação aos 
tributos que você menciona, mas não se pode 
perder de vista, também, a DOI, importan-
te instrumento de auxílio na arrecadação do 
IRPF sobre ganhos de capital, e as certidões 
de inexistência de débitos relativos às contri-
buições sociais destinadas à manutenção da 

Seguridade Social (Lei nº 8.212/91, art. 47), 
cuja exigibilidade ainda vigora.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Qual é a necessidade de se fazer uma reforma 
tributária no nosso País? Diminuir imposto 
sobre consumo e aumentar sobre grandes 
fortunas poderia ser uma saída?
Antonio Herance – Muito se tem dito a res-
peito de eventual reforma tributária, contudo, 
não nos é possível assegurar que ela venha 
a ocorrer. Caso seja apresentada pelo Poder 
Executivo e aprovada pelo Legislativo, sob 
a ótica do contribuinte, para ser considera-
da positiva, haverá de produzir, no mínimo, 
dois efeitos, a saber: diminuição da carga 
tributária, já que os tributos diretos oneram 
demasiadamente as atividades produtivas e 
os indiretos impactam de forma já insupor-
tável os preços; e simplificação das obriga-
ções acessórias, já que os sujeitos passivos das 
obrigações principais (tributos), deixam, em 
alguma medida, a busca dos fatos geradores 
de tributos para se entregarem à burocracia 
das declarações e do envio de informações às 
administrações tributárias. Só com base na 
diminuição da já considerada indecente carga 
tributária e na simplificação do atual comple-
xo sistema de prestação de informações é que 
uma reforma tributária viria para minimizar 
os atuais problemas dos contribuintes e da 
população. Não se trata de, com todo o res-
peito, mudar a fonte das receitas tributárias 
de lugar. Elevar a tributação dos grandes con-
tribuintes, dos que produzem mais ou dos que 
formam mais patrimônio é inibir a produção, 
o que, em última análise, enfraqueceria a tri-
butação sobre a renda e sobre o capital. Com 
a carga tributária que vivemos não há que se 
cogitar em aumentar aqui para diminuir ali. 
Só com a diminuição da carga experimentada 
por todos é que poderemos esperar aumento 
da base de incidência dos tributos e, por con-
seguinte, a recuperação, e posterior elevação, 
do volume da arrecadação tributária. Mas, a 
reforma que está sendo pensada tem como 
propósito melhorar a situação do contribuin-
te ou, tão somente, elevar ainda mais a carga 
tributária brasileira?
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Associação dos Notários e Registra-
dores do Brasil (Anoreg/BR) marcou 
presença na 80ª edição do Encontro 

Nacional do Colégio Permanente dos Cor-
regedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do 
Brasil (ENCOGE) realizado entre os dias 7 e 9 
de fevereiro, em Recife, Pernambuco.

Na plenária principal do evento, composta 
pelos corregedores-gerais de Justiça de todo o 
Brasil e pelos juízes assessores, o presidente da 
entidade, Cláudio Marçal Freire, palestrou sobre 
dois pontos nevrálgicos que envolvem a atual 
conjuntura do segmento extrajudicial brasilei-
ro: a desjudicialização e o teto remuneratório.

Para o presidente da Anoreg/BR, que dis-
cursou logo após o presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), 
desembargador Manoel de Queiroz Pereira 

Corregedores-gerais da Justiça veem Encoge como um meio de garantir a padronização de procedimentos para um melhor funcionamento da Justiça

Anoreg/BR palestra no 80º Encontro de 
Corregedores Gerais da Justiça no Recife (PE)
Entidade defendeu avanços na desjudicialização de procedimentos 
e o fim do teto remuneratório, alertando sobre os riscos de se tratar 
de uma função privada de acordo com ditames públicos

Calças, a desjudicialização já se mostrou um 
mecanismo eficiente de contribuição com o 
Poder Judiciário, podendo ser estendida a di-
versos outros atos que hoje congestionam os 
magistrados de todo o País.

“Os notários e registradores já deram mos-
tra de quão eficientes podem ser em processos 
que não envolvem litígios e que impactam di-
retamente os Tribunais, a exemplo dos divór-
cios, inventários, dívida ativa, reconhecimen-
tos de paternidade e apostilamento”, elencou. 
“Vimos agora, na palestra do presidente do 
TJ/SP, o quanto o sistema financeiro demanda 
o Poder Judiciário, simplesmente para produ-
zir provas para seus balanços, algo que pode-
ria ser muito mais prático, célere e eficiente 
pela via extrajudicial”, apontou. “Além disso 
ainda haveria benefício para o Poder Judiciá-

rio, já que parte dos emolumentos é destinada 
aos TJs em razão da fiscalização”, completou.

O segundo ponto destacado na apresentação 
de Freire foi a defesa do fim do teto remune-
ratório, por ser impossível conciliá-lo com o 
exercício privado da atividade, que envolve 
gestão privada, responsabilidade civil, res-
ponsabilidade trabalhista e encargos sociais. 
“O responsável pelo cartório é remunerado 
exclusivamente por emolumentos pagos di-
retamente pelas partes, pelo ato praticado, e 
não por dinheiro público (salário)”, disse. “A 
prevalecer o teto, os Tribunais de Justiça serão 
responsabilizados na Justiça Trabalhista por 
todas essas obrigações e ainda as corregedorias 
terão sérias dificuldades para encontrar quem 
queira responder interinamente pelas serven-
tias vagas, com já acontece em muitos Estados”.

A
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Fernando Cerqueira Norberto dos Santos.
Instituída pela Portaria nº 01/2010, a honra-

ria se destina a agraciar autoridades públicas e 
privadas que tenham relevantes serviços pres-
tados ao Colégio Permanente de Corregedo-
res-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil 
ou contribuído, por qualquer meio, e de modo 
eficaz, para o fortalecimento, aperfeiçoamen-
to e celeridade da prestação jurisdicional ou à 
causa da Justiça.

o evento
A homenagem ocorreu logo na abertura ofi-
cial do evento, realizada no Salão do Pleno 
do Tribunal de Justiça do Estado de Pernam-
buco (TJ/PE), na qual participaram da mesa 
de honra o corregedor-geral da Justiça de 
Pernambuco, desembargador Fernando Cer-
queira, o presidente do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco, desembargador Adalberto 
de Oliveira Melo, o corregedor nacional da 
Justiça, ministro Humberto Martins, o pro-
curador geral do Estado, Ernani Medicis, re-

presentando o governador Paulo Câmara, a 
vice-presidente da Assembleia Legislativa de 
Pernambuco, deputada Simone Santana, o 
presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado, desembargador Agenor Ferreira de 
Lima, e o presidente do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, desembargador Manoel Calças.

Em seu pronunciamento, o presidente do 
Colégio de Corregedores e corregedor geral 

“O responsável pelo cartório é 
remunerado exclusivamente 

por emolumentos pagos 
diretamente pelas partes, 

pelo ato praticado, e não por 
dinheiro público”

Cláudio Marçal Freire,
presidente da Anoreg/BR

“Esses dias em que 
começamos a discutir as 

boas práticas e experiências 
trazidas por diversos 

estados serão de grandes 
ensinamentos”

Fernando Cerqueira, presidente do Encoge
e corregedor-geral da Justiça de Pernambuco

Presidente da Anoreg/BR, Cláudio Marçal Freire (dir), recebeu homenagem do presidente do Encoge, 
desembargador Fernando Cerqueira, durante encontro entre Corregedores

Ainda durante sua fala, o presidente da 
Anoreg/BR apresentou aos corregedores-ge-
rais da Justiça a importância da postecipação 
do Protesto, mecanismo já com amplo suces-
so em alguns estados da federação, e que foi 
elogiado pelo presidente do Encoge, e cor-
regedor-geral da Justiça de Pernambuco, de-
sembargador Fernando Cerqueira Norberto 
dos Santos. “Sabemos da importância desse 
mecanismo e de sua necessidade, mas é preci-
so um trabalho mais forte de convencimento 
dos Tribunais e das próprias Assembleias Es-
taduais sobre a relevância deste tema”, disse.

Ao final de sua apresentação, a Anoreg/
BR e a Confederação Nacional de Notários e 
Registradores (CNR), que também palestrou 
no evento e esteve representada por seu pre-
sidente Rogério Portugal Bacellar, assinaram 
um termo de cooperação com o Colégio dos 
Corregedores-Gerais da Justiça para desen-
volvimento de estudos acadêmicos, culturais e 
técnicos sobre o segmento extrajudicial.

MedalHa erpen
No dia anterior à sua palestra, o presidente da 
Anoreg/BR, representando todos os notários 
e registradores brasileiros recebeu a “Meda-
lha de Honra ao Mérito Desembargador Dé-
cio Antônio Erpen”, iniciativa que reconhece 
diversas personalidades da Justiça que traba-
lham em prol do desenvolvimento do País. 
O presidente da CNR também foi home-
nageado com a comenda, ambas entregues 
pelo presidente do Encoge, desembargador 
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“É importante a 
modernização do Judiciário, 
que já está funcionando de 
maneira virtual, mas revela-

se essencial a presença física, 
efetiva, do magistrado nas 

comarcas” 

Humberto Martins,
corregedor-nacional de Justiça

da Justiça de Pernambuco ressaltou os ensina-
mentos e aprendizados proporcionados pelo 
Encontro. “Esses dias em que começamos a 
discutir as boas práticas e experiências tra-
zidas por diversos estados serão de grandes 
ensinamentos. Aqui, poderemos garantir a 
padronização de procedimentos que permiti-
rão um melhor funcionamento da Justiça do 
nosso País”, disse Fernando Cerqueira.

O presidente do TJ/PE deu as boas-vindas a 
todos os presentes no encontro e destacou as 
ações do Judiciário estadual para o bom fun-
cionamento da Justiça. “Junto com a Correge-
doria, implantamos o Sistema de informações, 
Sicor, para ajudar os magistrados e servidores 
a realizarem a gestão de suas unidades, tam-
bém consolidamos o Processo Judicial Eletrô-
nico em todo o Estado e acabamos de criar um 
núcleo de inteligência artificial, que vai ajudar 
a tornar mais eficiente o trabalho no Judiciá-
rio”, pontuou.

Já o corregedor nacional da Justiça, minis-
tro Humberto Martins, proferiu uma pales-
tra magna durante o evento e afirmou que a 
mensagem trazida ao encontro seria de união 

entre as corregedorias para a uniformização 
dos procedimentos no tratamento das ques-
tões judiciais e extrajudiciais. “Esse trabalho é 
essencial para dar mais segurança e agilidade 
ao trabalho dos magistrados”, destacou. O mi-
nistro também falou de inovação e no aper-
feiçoamento dos órgãos do Poder Judiciário, 
além da necessidade da presença efetiva do 
magistrado nas comarcas. “É importante a 
modernização do Judiciário, que já está fun-
cionando de maneira virtual, mas revela-se 
essencial a presença física, efetiva, do magis-
trado nas comarcas”, afirmou.

No dia seguinte, em oficina sobre a ativida-
de extrajudicial, que contou com palestra do 
juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Jus-
tiça, Alexandre Chini, o ministro Humberto 
Martins defendeu a edição de uma norma na-
cional sobre o segmento extrajudicial que tra-
ga novas normas para a realização de um con-
curso nacional para notários e registradores.

A oficina sobre o serviço extrajudicial con-
tou ainda com palestras do registrador imo-
biliário Roberto Lúcio Souza Pereira, sobre 
o tema Regularização Fundiária, do tabelião 

Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira, 
sobre o tema Mediação e Conciliação Extra-
judicial, e do juiz assessor da Corregedoria de 
São Paulo, José Marcelo Tossi Silva, sobre o 
tema Aspectos Gerais do Condomínio Edilí-
cio, do Condomínio de Lotes, do Loteamento 
Fechado e do Direito de Laje.

O encontro ainda contou com a apresen-
tação do poeta Dedé Monteiro, da banda da 
Polícia Militar e do coral do TJ/PE, acompa-
nhado da Orquestra Criança Cidadã.
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês 
de janeiro de 2019
Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento finan-
ceiro do FARPEN, analisou os relatórios e demais 
documentos remetidos por Notários e Registradores 
deste Estado, correspondentes ao mês de DEZEM-
BRO/2018, aprovando o ressarcimento dos Atos Gra-
tuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

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

Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordiná-
ria, realizada no dia 17 de agosto de 2018, convo-
cada exclusivamente para fins de decisão relativa 
às novas regras do repasse, tendo em vista a arre-
cadação deficitária do FARPEN, informamos que a 
redução percentual do repasse no Mês de JANEI-
RO/2019 foi de:

Redução global do repasse: 17% (dezessete por cen-
to), aplicando-se este percentual para todas as rubri-
cas que atualmente são pagas pelo FARPEN.

Vitória, 01 de fevereiro de 2019.

MÁRCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  675.184,30
Saldo em caixa mês anterior  335,80
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES  0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   675.520,10

B – PAGAMENTOS
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil 614.937,65
2 – Repasse de Contribuição Sindical 33.885,36
3 – Devolução FARPEN 0,00
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 517,40
5 - Repasse ao Sinoreg-ES 13.503,69
5.1 - 2% referente depósito entre 19/12 a 31/12 83,82
6 – Repasse à AMAGES 13.493,74
6.1 – 2% referente depósito entre 19/12 a 31/12 83,82
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 001/2019 2.739,43

SALDO LÍQUIDO  (679.244,91)   (3.724,81)
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. (CDB)  (67.518,43)
C.a – 10% referente depósito entre 20/11 a 30/11   (419,12)
SALDO  (3.724,81)
Recebimentos entre 17/01 a 31/01  44.406,49
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  40.681,68
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