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EDITorIAL

“A certificação digital 
em cartório se revela 
como um mecanismo 

de grande ajuda 
para a sobrevivência 

do trabalho” 

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

A tecnologia e a rapidez com que a informação chega para nós é algo surpreen-
dente. Vivemos em uma era na qual tudo pode mudar em poucas horas ou 
até mesmo em minutos. Contudo, durante muito tempo o avanço tecnológico 

foi ignorado pelos mais receosos, uma vez que não se tinha ideia de onde poderíamos 
chegar. Muito foi falado sobre substituir o homem pela máquina.

No entanto, o cenário se mostrou favorável e o que podemos perceber é que houve 
uma integração entre nós e o universo digital. Sabemos que o ser humano, munido de 
conhecimento, será sempre necessário na concepção de produtos, serviços e na interfa-
ce com a máquina.

Pensando nisso, além de lutar pela sobrevivência no mercado acirrado e de elevados 
custos, os cartórios estão recorrendo a essa cultura de inovação para que permaneçam 
firmes na prestação de serviço de qualidade à sociedade. Para tanto, o diferencial é criar 
meios inteligentes de gerar informações, integrar sistemas e oferecer soluções.

A certificação digital em cartório, portanto, se revela como um mecanismo de grande 
ajuda para a sobrevivência do trabalho, eis que tem potencial financeiro e traz credi-
bilidade no exercício da função. O Certificado Digital é o documento de identificação 
no meio eletrônico que permite realizar diversos serviços e assinar documentos com 
validade jurídica e agilidade.

Por meio deste novo formato, totalmente digital e integrado, a habilitação dos cartó-
rios para a prática deste serviço passa a ser feita de forma totalmente online, bastando 
à unidade acessar o módulo inbox da CRC ou pela área de administração, na aba do 
Oficial, dentro da Central Eletrônica do Registro Civil. Será um marco para a classe se 
os cartórios extrajudiciais formarem a maior rede credenciada de emissão de certifica-
dos digitais.

 Márcio Valory Silveira 
 Presidente do Sinoreg-ES

O avanço da 
certificação digital 
em cartórios
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m convênio firmado entre a Receita 
Federal e a Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais 

(Arpen/BR) trará mais facilidade aos cida-
dãos que precisam de algum serviço relativo 
ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), tais 
como a pesquisa do número de inscrição ou 
alteração dos dados cadastrais. A estimativa 
é que os cartórios e demais serventias de Re-
gistro Civil comecem a oferecer os serviços 
até novembro deste ano.

Receita Federal publica Instrução
Normativa de parceria com o Registro Civil
Cartórios devem começar a oferecer emissão do CPF até novembro deste ano

Delegado adjunto da Receita Federal no Espírito 
Santo, Ivon Pontes diz que a Instrução Normativa 
traz novidades e facilita a vida do cidadão

“Os serviços serão ampliados 
em grande proporção, 

aumentando a capilaridade 
dos pontos de atendimento, 

proporcionando mais 
comodidade e conforto ao 

cidadão”

Ivon Pontes, delegado adjunto da 
Receita Federal no Espírito Santo

“Com o novo convênio, toma-
se o primeiro passo para 

que os cartórios se mostrem 
como verdadeiros Ofícios da 

Cidadania”

Márcio Valory, 
presidente do Sinoreg-ES

U

A Instrução Normativa RFB nº 1890/2019, 
que dispõe sobre o convênio, foi publicada em 
maio no Diário Oficial da União. Para fins de 
sustentabilidade dos serviços, as serventias 
poderão cobrar do solicitante uma tarifa de 
conveniência no valor de até sete reais. Os 
principais serviços permanecem gratuitos: 
inscrição no CPF realizada na lavratura do re-
gistro de nascimento e cancelamento no caso 
de óbito. Além disso, será disponibilizada a 
alteração gratuita de nome por ocasião do re-
gistro de casamento.

Segundo o delegado adjunto da Receita 
Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes, essas 
novidades facilitam aos cidadãos o acesso aos 
serviços do cadastro do CPF já disponibiliza-
dos por outros convênios. 

“Os serviços serão ampliados em grande 
proporção, aumentando a capilaridade dos 
pontos de atendimento, proporcionando mais 
comodidade e conforto ao cidadão. Com essa 
novidade, os cartórios passam a executar ser-
viços ao cadastro de CPF, tais como serviços de 
inscrição, emissão de 2ª via do comprovante de 
inscrição, emissão do comprovante de situa-
ção cadastral, pesquisa ao Número de Inscri-
ção e alterações a esse cadastro”, afirma Pontes. 

“Com o novo convênio, toma-se o primeiro 
passo para que os cartórios se mostrem como 
verdadeiros Ofícios da Cidadania. A facilida-
de que este serviço trará ao cidadão é algo para 

se comemorar. Agora, o cidadão poderá re-
correr ao cartório para pesquisar o número de 
inscrição ou alteração dos dados cadastrais do 
seu CPF”, comemora o presidente do Sindica-
to dos Notários e Registradores do Estado do 
Espírito Santo (Sinoreg-ES), Márcio Valory. 

Os atos de inscrição, alteração de dados 
cadastrais e emissão de comprovantes conti-
nuam disponíveis, gratuitamente, na página 
da Receita Federal na internet, no endereço 
www.receita.economia.gov.br 

A parceria amplia de forma considerável a 
rede de atendimento terceirizada da Receita Fe-
deral, pois as unidades dos Correios, Banco do 
Brasil e Caixa Econômica Federal continuarão 
a prestar serviços de CPF. Além disso, o cida-
dão poderá solicitar atos de inscrição e de alte-
ração de dados cadastrais, gratuitamente, pela 
página da Receita Federal na internet. 
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Instrução normativa RFB nº 1890,
de 14 de maio de 2019

(Publicado(a) no DOU 
de 16/05/2019,
seção 1, página 19)

Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.548,
de 13 de fevereiro de 2015, que dispõe
sobre o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

O secretário especial da Receita Federal 
do Brasil, no uso da atribuição que lhe con-
fere o inciso III do art. 327 do Regimento 
Interno da Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria 

MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e 
tendo em vista o disposto no art. 29 da Lei 
nº Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
resolve:

Art. 1º A Instrução Normativa RFB nº 1.548, 
de 13 de fevereiro de 2015, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 23 A informação sobre o número de 
inscrição no CPF poderá ser obtida em uma 
Serventia de Registro Civil de Pessoas Na-
turais ou em uma unidade de atendimento 
da RFB, e será fornecida apenas para o 
titular, representante legal ou procurador. 
...” (NR)

Confira a íntegra da Instrução Normativa da Receita Federal
“Art. 26 ...
§ 1º As entidades conveniadas menciona-
das no caput, a CVM e a ARPEN poderão co-
brar dos interessados valor correspondente 
aos serviços de atendimento, conclusivo 
ou não conclusivo, e não caberá qualquer 
ônus financeiro à RFB em função do atendi-
mento realizado, exceto no caso de serviço 
prestado a título gratuito pela ARPEN pre-
visto em convênio. ...” (NR)

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em 
vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 
Provimento CGJES N.º 23/2019
 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Samuel Meira Brasil Jr., Corregedor Geral 
da Justiça do Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que o artigo nº 35 da Lei 
nº 234/2002 determina que compete ao 
Corregedor Geral da Justiça exercer a fis-
calização e orientação administrativa da 
atividade extrajudicial, com atribuições em 
todo o Estado;
CONSIDERANDO a necessidade de aper-
feiçoamento do Código de Normas desta 

Corregedoria Geral da Justiça e a possibi-
lidade da publicação dos editais de procla-
mas de casamento em meio eletrônico por 
qualquer órgão com qualificação jurídica de 
imprensa local; 
CONSIDERANDO o caráter socioambiental 
na redução da produção e gasto de papel;
CONSIDERANDO os avanços tecnológicos 
em relação aos meios de comunicação, 
especialmente quanto ao acesso às infor-
mações por um maior número de pessoas.
CONSIDERANDO a necessidade de dar 
maior publicidade aos proclamas de casa-
mento;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Acrescentar ao artigo 975 do Có-

digo de Normas da Corregedoria Geral de 
Justiça o seguinte parágrafo:
“Artigo 975. […]
§5º. A publicação do edital de proclamas 
poderá, a critério dos nubentes, ser reali-
zada em jornal de circulação diária ou por 
meio eletrônico, de livre e amplo acesso ao 
público disponível na internet.

Art. 2º. Este Provimento entrará em vigor na 
data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Vitória/ES, 31 de maio de 2019.

DESEMBARGADOR SAMUEL 
MEIRA BRASIL JR.

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA

Foi publicado, em 11 de junho, no Diário de 
Justiça Eletrônico do Estado do Espírito San-
to, o Provimento 23/2019 da Corregedoria 
Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ/ES). 

O documento, assinado pelo corregedor ge-
ral da Justiça do Estado, Samuel Meira Brasil 
Júnior, autoriza que os editais de casamento 
passem a ser publicados também por via ele-
trônica. 

Confira a seguir a íntegra da decisão:

Provimento da CGJ/ES autoriza 
que editais de casamento sejam 
publicados por via eletrônica

Editais de proclama não precisam mais 
ser publicados apenas em meio físico
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Sinoreg-ES participa de reunião com 
representantes do setor imobiliário do Estado
Intitulado de Café Imobiliário evento será realizado 
mensalmente para debater assuntos pertinentes ao segmento

Evento realizado pelo Sinoreg-ES com o objetivo de debater o segmento imobiliário reuniu autoridades, notários e registradores do Estado
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Sindicato dos Notários e Registradores 
do Estado do Espírito Santo (Sinore-
g-ES) realizou no dia 24 de maio uma 

reunião com diversos representantes do setor 
imobiliário para debater o serviço extrajudi-
cial capixaba. 

Intitulado de “Café Imobiliário”, o encon-
tro deve acontecer com alguma frequência e 
já conta com representantes de diversas asso-
ciações, como a Associação de Empresas do 
Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ade-
mi-ES), o Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis (Creci), o Sindicato dos Corretores de 
Imóveis do Espírito Santo (Sindimóveis-ES), 
o Sindicato da Indústria da Construção Civil 
no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), 
além da Ordem dos Advogados do Brasil - 
Seccional Espírito Santo (OAB/ES). 

Para o presidente da Comissão de Direito 
Imobiliário da OAB/ES, Alencar Ferrugini, o 
objetivo inicial da reunião foi aproximar o Si-
noreg-ES da Ordem. 

“O objetivo de nossa Ordem é se aproximar 
de instituições de grande importância no cená-
rio social, objetivando melhorar o convívio de 
toda sociedade, ouvindo sugestões, dificulda-
des e problemas enfrentados. E essa aproxima-
ção que visa auxiliar na melhoria do segmento 
extrajudicial, é um ponto demasiadamente 
importante para a Ordem”, afirma Ferrugini. 

De acordo com o presidente do Sinoreg-ES, 
Márcio Valory, o Sindicato está a todo mo-

O encontro será realizado mensalmente e busca aproximar a classe notarial e registral dos demais 
representantes do setor imobiliário

“Essa aproximação que 
visa auxiliar na melhoria do 
segmento extrajudicial, é 

um ponto demasiadamente 
importante para a Ordem” 

Alencar Ferrugini, presidente da 
Comissão de Direito Imobiliário da OAB/ES

O
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mento em busca da defesa dos direitos e inte-
resses da classe notarial e registral. “Para isso, 
é de suma importância a aproximação com os 
demais entes de representação e/ou aqueles 
que lidam com a temática cotidianamente. É 
preciso saber qual a visão e a postura que ou-
tros grupos possuem acerca dos serviços car-
toriais. Na maioria das vezes os interesses em 
cheque são comuns e, portanto, é fundamen-
tal estreitar os laços visando alcançar objetivos 
correlatos”, comenta Valory. 

Para o diretor da Ademi-ES, Gilmar Pereira 
Custódio, o Café Imobiliário está sendo ideali-
zado visando a interação e compartilhamento 
das melhores técnicas e práticas entre os pro-
fissionais atuantes no segmento.

“Com a crescente desjudicialização de al-
guns procedimentos (divórcio, inventário, 
usucapião, emissão de passaportes e docu-
mentos de identificação), é necessário que as 
entidades representativas da sociedade, bene-
ficiárias desses serviços, busquem estreitar o 
diálogo e entender como esses novos procedi-
mentos serão operacionalizados pelos cartó-
rios, por isso, essa aproximação com o Sinoreg
-ES”, pontua o diretor da Ademi-ES. 

Presidente do Sindimóveis-ES, Ary Barbo-
sa, afirma que o encontro acontecerá todos os 
meses, durante o qual um tema comum a to-
dos será debatido. 

“Nossa intenção é incorporar o Sinoreg-ES 
dentro dos debates do mercado imobiliário. 
As parcerias já existem e com o tempo outras 
serão criadas. Avalio como importante a ade-
são de todos os notários e registrados ao Sino-
reg-ES, pois só a união vai dar força para en-
frentar o mundo inovador”, ressalta Barbosa. 

“Vejo que o Café Imobiliário é uma oportu-
nidade de reunir diversos setores interessados 
e envolvidos com o setor imobiliário. Somos 
corretores, advogados, notários, vereadores 
e outros profissionais focados em promover 
uma convergência de ideias que resulte no 
desenvolvimento da cidade de Vitória e do Es-
pírito Santo”, explica o vereador e presidente 
da Comissão de Políticas Urbanas de Vitória 
(ES), Davi Esmael (PSB).

Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory (centro), é preciso saber qual a visão de outros grupos 
acerca dos serviços cartoriais para alcançar objetivos correlatos

“Nossa intenção é incorporar 
o Sinoreg-ES dentro dos 

debates do mercado 
imobiliário. As parcerias 

já existem e com o tempo 
outras serão criadas.” 

Ary Barbosa, 
presidente do Sindimóveis-ES

“Na maioria das vezes 
os interesses em cheque 
são comuns e, portanto, é 

fundamental estreitar os laços 
visando alcançar objetivos 

correlatos” 

Márcio Valory, 
presidente do Sinoreg-ES

Melhorias para a classe 
Uma das formas de trazer melhorias para a 
classe notarial e registral capixaba tem sido as 
discussões travadas na Comissão de Direito 
Imobiliário da Ordem dos Advogados do Es-
tado do Espírito Santo (OAB/ES). 

“A Comissão Especial de Direito Imobiliá-
rio tem em sua composição, a criação de seis 
diretorias de caráter temático, na qual cada um 
de seus diretores traz à nossa Comissão ques-
tões de elevada importância, dentro da temá-
tica de sua responsabilidade”, relata Ferrugini. 

Para o presidente da OAB/ES, José Carlos 
Rizk Filho, a Comissão de Direito Imobiliário 
vem fazendo um trabalho contínuo para que 
as principais e mais atuais demandas sejam 
discutidas e tratadas da melhor forma. 

“A diretoria de Direito Notarial e Registral, 
a qual integra a referida Comissão, visa aten-
der a sociedade em todas as questões que en-
volvam os serviços notariais, extrajudiciais, de 
registro e de cartórios”, esclarece Rizk. 

Já o diretor da Ademi-ES, Gilmar Pereira 
Custódio, acredita que a aproximação com o 
Sinoreg-ES pode gerar boas parcerias e bons 
frutos para a sociedade e para o mercado imo-
biliário capixaba. 

“De um lado a Ademi-ES representando o 
setor comercial/produtivo e de prestadores de 
serviços, e do outro, o Sinoreg-ES, entidade re-
presentante dos delegatários responsáveis pela 
execução dos vários serviços utilizados pelos 
representados da primeira”, opina Custódio. 

“O estreitamento dos laços poderá ser útil 
na medida em que teremos acesso à forma 
como o serviço do cartório é prestado lá fora, 
bem como unir eventual força na busca de um 
mesmo objetivo”, argumenta o presidente do 
Sinoreg-ES, Márcio Valory.
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Para o diretor da Ademi-ES, Gilmar Custódio, 
o Café Imobiliário promove melhores técnicas 
e práticas entre os profissionais do setor

"É necessário que as 
entidades representativas 

da sociedade busquem 
estreitar o diálogo e 

entender como esses 
novos procedi mentos 

serão operacionalizados 
pelos cartó rios, por isso, 

essa aproximação 
com o Sinoreg -ES” 

Gilmar Pereira Custódio, 
diretor da Ademi-ES

“Vejo que o Café Imobiliário é 
uma oportunidade de reunir 

diversos setores interessados 
e envolvidos com o setor” 

Davi Esmael, 
vereador pelo PSB e presidente da 

Comissão de Políticas Urbanas de Vitória (ES)

UsUcapião extrajUdicial
Embora o Café Imobiliário ainda esteja ga-
nhando forma dentre as associações e sindi-
catos, temas importantes para a área notarial 
e registral já começam a ser discutidos pelos 
representantes do setor. 

Em 2002, o Banco Mundial indicava que 
70% dentre um milhão de moradias construí-
das no País eram ilegais. Estima-se que atual-
mente 50% dos imóveis capixabas estão na irre-
gularidade. Para melhorar a situação estadual e 
também nacional, foi normatizada a usucapião 
extrajudicial, modo originário de aquisição da 
propriedade pela posse prolongada do bem. 

Desde março de 2016, com a entrada em 
vigor do Código de Processo Civil (Lei nº 
13.105/2015), é possível que o interessado 
busque o reconhecimento da sua propriedade 
imobiliária direto nos cartórios, sem a neces-
sidade de recorrer ao Judiciário. Este procedi-
mento foi denominado de usucapião extraju-
dicial ou administrativa.

Nesse sentido, foi acrescentado o art. 
216-A na Lei dos Registros Públicos (Lei nº 
6.015/1973), para prever a possibilidade de 
se processar o pedido de reconhecimento ex-
trajudicial de usucapião junto ao cartório de 
registro de imóveis da comarca em que estiver 
situado o imóvel usucapiendo.

“Trata-se de uma ferramenta útil de regu-
larização da propriedade por parte do possui-
dor do imóvel, principalmente tendo em vis-
ta a sua celeridade. Importante ainda vencer 
alguns obstáculos quanto a sua utilização por 
todos os atores envolvidos no procedimento. 
Há ainda alguns receios a serem enfrentados”, 
indica o presidente da Comissão de Direito 
Imobiliário da OAB/ES. 

“No entanto, quando falamos de regu-
larização fundiária, entende-se que há um 
universo muito grande a ser debatido, prin-
cipalmente no que tange a usucapião extra-
judicial. A Comissão de Direito Imobiliário 
tem desenvolvido a realização de um evento 
tendo como itens dois institutos (usucapião 
extrajudicial e regularização fundiária), vi-
sando demonstrar suas vantagens e os proble-

mas enfrentados”, complementa Ferrugini. 
Para Custódio, o procedimento da usuca-

pião extrajudicial esbarrou em uma “equivo-
cada” redação da lei, onde previa que o silên-
cio dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados ou averbados na matrícula 
seria considerado com discordância, causan-
do o esvaziamento do procedimento. Coube 
então ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
regulamentar melhor o tema por meio do Pro-
vimento 65, sanando tal incongruência, per-
mitindo enfim o uso adequado do instituto 
pela via extrajudicial.

“Anteriormente, quando se pensava em rea-
lizar uma regularização fundiária através da 
usucapião, necessariamente logo se imaginava 
toda via crucis a ser enfrentada com o proces-
so na via judicial. Processos esses que se arras-
tavam por longos anos e que muitas vezes aca-
bava com os herdeiros. Por isso, entendo que a 
partir da delegação do procedimento pela via 
extrajudicial, vai proporcionar maior agilidade 
na regularização fundiária e ao mesmo tempo 
desafogar o judiciário. Além disso, permitirá 
que mais imóveis possam ser regularizados 
o que por via reflexa, provocará maior segu-
rança jurídica e estabilidade social às famí-
lias brasileiras”, relata o diretor da Ademi-ES. 

elogios
De uma forma geral, a opinião dos represen-
tantes das associações que participam do Café 
Imobiliário é de que o Sinoreg-ES tem sido 
extremamente efetivo nas suas ações perante 
notários e registradores. 

“O Sinoreg-ES tem papel fundamental na 
organização, orientação e proteção dos pro-
fissionais do ramo. Diante de tantas questões 
importantes que perpassam o trabalho dos 
notários e registradores, acredito que é essen-
cial ter um sindicato forte que os auxilie no 
trabalho realizado”, aponta o vereador Davi 
Esmael (PSB). 

Para o presidente do Sindimóveis-ES, Ary 
Barbosa, o serviço extrajudicial tem sido mais 
ágil e assertivo nos últimos anos. “O tempo é 
uma variável importantíssima. O Sinoreg-ES, 
notários e registradores, tem demonstrado 
maior assertividade para a sociedade. A es-
truturação dessa classe será um desafio im-
portante a ser desenvolvido pelas entidades”, 
comenta Barbosa. 

“O serviço extrajudicial é, simplesmente, 
essencial. Tamanha a sua importância que, 
como dito, resguardamos um espaço espe-
cial para ele. Tenho acompanhado o trabalho 
do Sinoreg-ES e a preocupação que tem, não 
somente em dar maior qualificação ao setor, 
como também defender os interesses e os an-
seios da categoria”, conclui Ferrugini.
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Emissão de certificado digital 
em cartórios brasileiros é tema de 
debate promovido pelo Sinoreg-ES

Novo formato da plataforma permite que a habilitação dos 
cartórios para a prática do serviço seja feita totalmente online
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Com a proposta de debater a certifica-
ção digital nos cartórios brasileiros, o 
Sindicato dos Notários e Registradores 

do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) pro-
moveu, no dia 25 de maio, workshop em sua 
sede, em parceria com a Escola de Direito No-
tarial e Registral do Espírito Santo (ENORES) 
e a Autoridade Certificadora de Registros (AC 
BR), certificadora de âmbito nacional que tem 
vínculo com os cartórios. 

O evento contou com a presença de duas 
palestrantes que atuam na gestão da AC BR. 
A jornalista com especialização em Marketing 
e Comunicação Integrada Thaís Covolato e a 
advogada Sara Coraini. 

“A realização do workshop sobre certifi-
cação digital foi importante para apresentar 
aos notários e registradores do Espírito San-
to mais informações sobre esta possibilidade 
de atuação e este serviço que pode ser reali-
zado no balcão de atendimento. Os cartórios 
do Espírito Santo que tiverem o interesse em 
modernizar o seu atendimento e passar a ofe-
recer a certificação digital aos cidadãos de sua 
região puderam saber mais sobre este serviço 
durante o encontro”, comentou Thaís. 

Segundo a jornalista, Cartórios de Registro 
Civil de todo Brasil já podem se credenciar 
como postos emissores de certificados digitais 
de forma online por meio da Central Nacional 
de Informações do Registro Civil (CRC Na-
cional), em uma iniciativa inédita promovida 
pela Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) em parce-
ria com a Autoridade Certificadora de Regis-
tros (AC BR) e apoio do Instituto de Tecnolo-
gia da Informação (ITI).

Por meio deste novo formato, totalmente 
digital e integrado, a habilitação dos cartórios 
para a prática deste serviço passa a ser feita de 
forma totalmente online, bastando a unidade 
acessar o módulo inbox da CRC ou a área de 
administração, na aba do Oficial, dentro da 
Central Eletrônica do Registro Civil.
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de receber um certificado para a prática do 
serviço, também receberá um voucher para 
emitir gratuitamente um segundo certificado 
digital. O passo final é aguardar o contato da 
AC BR informando a habilitação oficial para a 
prática do serviço.

“Vamos em pouco tempo montar a maior 
rede de emissão de certificados digitais do 
País, tendo cartórios habilitados em todas 
as cidades brasileiras, auxiliando o cidadão 
e dando cidadania digital a milhares de pes-

De acordo com o vice-presidente da Arpen/
BR, Luís Carlos Vendramin, o processo da 
certificação digital ficou mais simples e mais 
prático para atender o cidadão

Para a advogada Sara Coraini, com a 
certificação digital totalmente online conseguiu-
se democratizar a informação para os cartórios 
de todo o País

democratizar a informação para os cartórios 
de todo o País”, explica Sara.

coMo fUnciona? 
Após o credenciamento online, a unidade 
deverá capacitar pelo menos um funcionário 
para se tornar agente de registro (nome técni-
co dado ao profissional responsável por reali-
zar a identificação do solicitante do certificado 
digital), por meio de um curso de capacitação 
online e gratuito. O agente capacitado, além 

Segundo a jornalista Thaís Covolato, Cartórios 
de Registro Civil de todo Brasil já podem 
se credenciar como postos emissores de 
certificados digitais

“A Central Nacional de Informações do 
Registro Civil (CRC Nacional) possibilitou a 
celeridade da habilitação desse novo serviço 
nos cartórios. Basta o titular clicar no botão 
‘Habilitar Autoridade de Registro’ e a área de 
Relações Institucionais da AC BR já recebe os 
documentos necessários para dar entrada no 
pedido de credenciamento junto aos Órgãos 
ICP-Brasil, ficando pendente apenas os docu-
mentos dos funcionários que irão atuar como 
agentes de registro. Com isso, conseguimos 

“Vamos, em pouco tempo, 
montar a maior rede de 
emissão de certificados 
digitais do País, tendo 

cartórios habilitados em todas 
as cidades brasileiras”

Luís Carlos Vendramin Júnior,
vice-presidente da Arpen/BR

“A Central Nacional de 
Informações do Registro 

Civil (CRC Nacional) 
possibilitou a celeridade 

da habilitação desse novo 
serviço nos cartórios”

Sara Coraini,
advogada

“A realização do workshop 
sobre certificação digital foi 
importante para apresentar 
aos notários e registradores 
mais informações sobre esta 

possibilidade”

Thaís Covolato, 
jornalista com especialização 
em Comunicação Integrada
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“Quando optei por 
certificar, através da Arpen/

SP, o procedimento foi 
complexo e demorado, pois 
exigiam ambiente isolado, 
computador, impressoras 

individuais, janelas gradeadas, 
até chave tetra na porta”

Jefereson Miranda, 
oficial de Registro Civil de Iúna (ES)

Para o oficial de Registro Civil de Iúna (ES) 
Jeferson Miranda, o procedimento 
da certificação digital evoluiu muito nos 
últimos anos

De acordo com o gestor da AC BR, Cláudio 
Machado, uma das maiores dificuldades de 
expansão dos certificados digitais era a rede de 
emissão restrita

soas”, destaca Luís Carlos Vendramin Júnior, 
vice-presidente da Arpen/BR, que explica que 
a Arpen está absorvendo toda a operação de 
credenciamento que antes era executada pelo 
próprio cartório.

O novo procedimento, mais simples e céle-
re, substitui o antigo processo, no qual, para 
se credenciar, o cartório deveria enviar e-mail 
à Autoridade Certificadora de Registros (AC 
BR), juntamente com a documentação ini-
cial de habilitação, para só então dar entrada 

no protocolo junto aos órgãos responsáveis.
“O certificado digital é a identidade digi-

tal do cidadão hoje. Portanto, é fundamental 
para os cartórios fazerem a emissão do CD, 
especialmente os cartórios de Registro Civil 
de Pessoas Naturais que têm atribuição de 
constituir os dados biográficos legais do cida-
dão”, afirma o gestor de informática da AC BR, 
Cláudio Machado.

De acordo com o gestor da AC BR, uma das 
maiores dificuldades de expansão nacional 

dos certificados digitais era a rede de emissão 
restrita. No entanto, com a capilaridade nacio-
nal dos cartórios, eles podem dar uma impor-
tante contribuição para facilitar o acesso da 
população ao certificado digital. “Além disso, 
é um serviço a mais que os cartórios podem 
prestar e serem remunerados, por isso, o que 
pode ajudar na sustentabilidade dos cartórios 
deficitários”, complementa o gestor. 

Recentemente, foi realizada a primeira re-
união ordinária de 2019 do ITI, que aprovou 

Para o supervisor de operações da CRC 
Nacional, Humberto Briones, o uso dos meios 
eletrônicos vem substituindo os meios físicos, 
em todas as áreas do mercado

“O certificado digital 
é a identidade digital 

do cidadão hoje. Portanto, 
é fundamental para os 

cartórios fazerem 
a emissão.”

Cláudio Machado,
gestor de informática da AC BR

“Unir essas duas ferramentas 
é um facilitador, para que 
a emissão de certificados 

digitais possa se popularizar 
na classe”

Humberto Briones,
supervisor de operações 

da CRC Nacional
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“Hoje, para emissão de 
certificados digitais, temos 

um convênio entre a 
serventia, a Anoreg/BR e a 

Certsign”

Bruno do Valle Couto Teixeira,
oficial substituto do 1º Ofício

da 2ª Zona de Serra (ES)

Segundo o oficial substituto do 1º Ofício da 2ª 
Zona de Serra (ES) Bruno do Valle Couto Teixeira, 
a emissão atual do certificado digital dura em 
média 40 minutos

alterações no Sistema Nacional de Certifica-
ção Digital com o objetivo de simplificar os 
procedimentos para o dia a dia das serventias 
extrajudiciais brasileiras. 

Os membros do Comitê se posicionaram 
em relação às sugestões que foram apresen-
tadas para que o acesso ao certificado digital 
tenha maior praticidade e menor ônus para 
os cidadãos. As medidas aprovadas entram 
em vigor em até 120 dias após a publicação no 
Diário Oficial da União (DOU).

A principal mudança está na simplificação 
no atendimento. A partir da publicação, quan-

do houver a apresentação de um documento de 
identificação digital ou quando o documento 
físico puder ser verificado em uma base oficial 
de dados, a emissão da certificação digital será 
realizada apenas por um agente de registro. A 
necessidade de verificação por outro agente de 
registro será exigida apenas nos demais casos.

tecnologia
Criada na década de 70, a criptografia de cha-
ves públicas é a tecnologia que baliza o certi-
ficado digital e ajuda a tornar os canais eletrô-
nicos invioláveis. 

O Brasil criou a sua Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Medida 
Provisória 2.200-2/01), criando uma cadeia 
hierárquica de confiança que viabiliza a emis-
são de certificados digitais para identificação 
virtual do cidadão com garantia de interope-
rabilidade entre os diversos emissores.

O Instituto Nacional de Tecnologia da In-
formação (ITI), órgão ligado à Casa Civil da 
Presidência da República, é que tem o papel 
de credenciar e descredenciar os demais parti-
cipantes da cadeia, supervisionar e fazer audi-
toria dos processos de emissão.

“A aproximação do setor notarial para a 
emissão dos certificados digitais apresenta, 
cada vez mais, limites bem delimitados numa 
relevante contribuição para a segurança do 
processo de digitalização do Brasil. Dotados 
de fé pública, os notários e registradores so-
mam às suas já reconhecidas atividades a en-
trega de certificados digitais para que o cida-
dão realize transações e trocas de informações 
com segurança em ambiente digital”, avalia o 
diretor-presidente do ITI, Marcelo Buz. 

Ainda de acordo com ele, o setor de emissão 
de certificados digitais cresce em larga escala 
ante um cenário econômico em recuperação. 
Neste ano, já foram acumulados 35% de cres-
cimento em comparação com o mesmo perío-
do do ano passado. Até abril de 2019, foram 
emitidos 1.713.767 certificados, enquanto que 
de janeiro a abril de 2018 foram 1.282.989.

Para o supervisor de operações da CRC Na-
cional, Humberto Briones, o uso dos meios 
eletrônicos vem substituindo os meios físicos 
em todas as áreas do mercado. “Os cartórios 
não poderiam ficar para trás nessa evolução, e 
a Arpen/BR, por meio da CRC Nacional, está 
facilitando tanto a habilitação dos cartórios 
para emissão de certificados digitais, como o 
processo de emissão, que está personalizado 
para atender os Cartórios de Registro Civil”, 
comenta o supervisor. 

Briones ainda informa que a CRC Nacio-
nal é utilizada amplamente pelos cartórios de 
Registro Civil. “Unir essas duas ferramentas é 
um facilitador, para que a emissão de certifi-
cados digitais possa se popularizar na classe. 
A longo prazo, a certificação é uma realidade 
inevitável, se os cartórios estiverem prepara-
dos antes que a certificação digital domine o 
mercado será muito mais fácil se adequarem a 
essa realidade”, garante.

“Para a sociedade, trata-
se de segurança jurídica e 
credibilidade do serviço. É 

uma ferramenta totalmente 
inovadora e já consistente no 

mercado brasileiro.”

Márcio Valory,
presidente do Sinoreg-ES

Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio 
Valory, a certificação digital promove maior 
movimentação de usuários na serventia, ainda 
que na esfera online
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espírito santo 
Segundo o gestor da AC BR, Cláudio Macha-
do, no Estado do Espírito Santo, atualmente, 
há cinco cartórios credenciados e cinco em 
processos de credenciamento em certificação 
digital.

Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio 
Valory, a importância dos cartórios serem 
emissores de certificados digitais se faz pre-
sente na medida em que cria mais um novo 
serviço apto a ser praticado pelas serventias 
extrajudiciais. De acordo com ele, os ganhos 
são diversos, porque promove maior movi-
mentação de usuários na serventia, ainda que 
na esfera online. 

“Para a sociedade, trata-se de segurança 

jurídica e credibilidade do serviço. É uma 
ferramenta totalmente inovadora e já con-
sistente no mercado brasileiro. No Estado do 
Espírito Santo, assim como no resto do País, 
os cartórios atuarão como emissores de cer-
tificados digitais e poderão cobrar pela pres-
tação deste serviço”, alerta Valory. 

No entanto, nem todos os cartórios fazem a 
certificação digital através da CRC Nacional. 
Segundo o oficial substituto do 1º Ofício da 2ª 
Zona de Serra (ES), a emissão atual do certifi-
cado digital dura em média 40 minutos.

“Hoje, para emissão de certificados digi-
tais, temos um convênio entre a serventia, a 
Anoreg/BR e a Certsign. A importância dos 
cartórios emitirem os certificados digitais 

é compreender que assim como o reconhe-
cimento de firma é feito por um notário, a 
emissão de certificado digital também deve 
ser realizada por notários e registradores, o 
que gera mais credibilidade em sua emissão”, 
ressalva Teixeira. 

Já o oficial de Registro Civil de Iúna (ES) 
Jeferson Miranda, que também faz a cer-
tificação digital, o procedimento evoluiu 
muito em comparação com os anos ante-
riores. “Quando optei por certificar, através 
da Arpen/SP, o procedimento foi complexo 
e demorado, pois exigiam ambiente isolado, 
computador, impressoras individuais, janelas 
gradeadas, até chave tetra na porta”, aponta o 
registrador.
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utarquia federal, o Instituto Nacional 
de Tecnologia da Informação (ITI) é 
vinculado à Casa Civil da Presidência 

da República, que tem por missão manter e 
executar as políticas da Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. 

Diretor-presidente do ITI, Marcelo Buz é 
formado em Administração de Empresas com 
ênfase em Marketing pela Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM) e possui 
MBA Executivo Internacional pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Em entrevista à Revista de Direito Notarial 
e Registral do ES, ele explica qual é a tecnolo-
gia por trás dos certificados digitais, elogia o 
trabalho do Sinoreg-ES e diz que o segmento 
extrajudicial vem enfrentando bem os desa-
fios tecnológicos dos novos tempos. 

“O setor notarial enfrenta os desafios da 
sociedade digital com a modernização e 
desburocratização dos seus procedimentos”
Para o diretor-presidente do ITI, Marcelo Buz, o Sinoreg-ES está se aprimorando 
para atingir a segurança tecnológica necessária das suas atividades

“No que tange à 
identificação e assinatura 
digital, o caminho mais 

seguro e eficaz é o 
Certificado Digital ICP-Brasil”

A
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Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Qual a importância dos cartórios serem emis-
sores de certificados digitais de forma online 
por meio da CRC Nacional?
Marcelo Buz – Estamos alcançando a maturi-
dade e preparando os próximos passos para o 
futuro, em que nossa nação será altamente digi-
talizada. No que tange à identificação e assina-
tura digital, o caminho mais seguro e eficaz é o 
Certificado Digital ICP-Brasil. A aproximação 
do setor notarial para a emissão dos certifica-
dos digitais apresenta, cada vez mais, limites 
bem delimitados numa relevante contribuição 
para a segurança do processo de digitalização 
do Brasil. Dotados de fé pública, os notários e 
registradores somam às suas já reconhecidas 
atividades a entrega de certificados digitais para 
que o cidadão realize transações e trocas de in-
formações com segurança em ambiente digital.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como avalia o crescimento das emissões de 
certificados digitais?
Marcelo Buz – O setor de emissão de certifi-
cados digitais cresce em larga escala ante um 
cenário econômico em recuperação. Neste 
ano, estamos acumulando 35% de crescimen-
to em comparação com o mesmo período do 
ano passado. Até abril de 2019, foram emitidos 
1.713.767 certificados, enquanto que de janeiro 
a abril de 2018 foram 1.282.989. São números 
fantásticos e animadores! Prevejo crescimento 
ainda maior para o segundo semestre.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Qual o papel do Instituto de Tecnologia da 
Informação (ITI) no âmbito da certificação 
digital?
Marcelo Buz – O ITI é uma autarquia federal 
especial vinculada à Casa Civil da Presidência 

da República cuja função é fiscalizar, auditar e 
credenciar a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP-Brasil, além de operar a Au-
toridade Certificadora-Raiz e fomentar os pa-
drões criptográficos oficiais brasileiros. O ITI 
é composto por um corpo de servidores alta-
mente especializado e técnico.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como é desenvolvida a tecnologia da certifi-
cação digital? 
Marcelo Buz – A Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil é uma cadeia 
hierárquica de confiança, que, a partir de re-
quisitos físicos e lógicos, viabiliza a emissão de 
certificados digitais. Esse documento funciona 
como uma identidade virtual que garante se-
gurança às transações e trocas de informações 
virtualmente, sendo a única tecnologia que 
permite a assinatura digital com as mesmas ga-
rantias legais encontradas em um documento 
impresso assinado e com firma reconhecida. 
O certificado digital ICP-Brasil ainda garante 
autenticidade, não-repúdio, integridade, con-
fidencialidade, culminando com a plena va-
lidade jurídica do ato praticado no ambiente 
digital. A emissão do certificado digital é rea-
lizada por uma terceira parte confiável, ou seja, 
uma Autoridade Certificadora que associa uma 
entidade (pessoa, processo, servidor) a um par 
de chaves criptográficas a partir de regras es-
tabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, 
formado por representantes do Governo e da 
sociedade civil em um modelo liberal. O mode-
lo de infraestrutura de chaves públicas adotado 
pelo Brasil é ímpar e se destaca no cenário in-
ternacional por apresentar uma autoridade de 
certificação raiz única, operada pelo ITI.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Antes da certificação totalmente online como 
ela era feita? Esse novo modelo deixou o pro-
cedimento mais célere e eficaz?
Marcelo Buz – Atualmente, os documentos 
natos digitais com assinatura digital já permi-
tem uma simplificação dos processos, que an-
tes exigiam a presença física para a consecução 
dos atos. Estamos trilhando um caminho de 
sentido único para a digitalização do País com 

toda a segurança necessária, tendo os serviços 
notariais como aliados.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Após o credenciamento online da serventia, 
como é feita a capacitação dos funcionários 
para atuarem como agentes de registro?
Marcelo Buz – Os funcionários que realizam 
o serviço de identificação para a emissão de 
certificado digital devem ser capacitados como 
agentes de registro, em curso ofertado pelas 
Autoridades Certificadoras quando do creden-
ciamento da serventia que prestará o serviço. 
O conteúdo pode variar de uma entidade para 
outra, mas deve considerar temas como pre-
venção de fraudes; validação de documentos de 
identidade; conhecimentos específicos sobre a 
ICP-Brasil; e operação de sistema de autoridade 
de registro, todo online.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como avalia o trabalho dos cartórios extraju-
diciais? Acredita que eles vêm acompanhando 
as inovações tecnológicas da sociedade?
Marcelo Buz – A sociedade brasileira passa por 
uma verdadeira transformação digital, não há 
como os atores deste processo, incluindo os 
cartórios extrajudiciais, estarem fora desta re-
volução tecnológica. O cidadão tem sido cada 
vez mais exigente em relação à prestação de 
serviços, sejam eles públicos ou privados. A 
economia digital exige rapidez, eficiência, bai-
xo custo e segurança em transações e operações 
em meio digital.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Acredita que as serventias extrajudiciais vêm 
se aprimorando de uma forma geral?
Marcelo Buz – O setor notarial enfrenta os de-
safios da sociedade digital com a modernização 
e desburocratização dos seus procedimentos 
para melhor atender ao cidadão. O Sinoreg-ES 
e seus associados, ao encampar a implementa-
ção de serviços digitais seguros com certificado 
digital da ICP-Brasil estão se aprimorando para 
atingir a segurança tecnológica, que, aliada ao 
excelente desempenho já demonstrado na se-
gurança jurídica das atividades, torna-se essen-
cial para a plena atuação no século XXI.

“O setor de emissão de 
certificados digitais cresce em 
larga escala ante um cenário 
econômico em recuperação”
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ordenamento civil brasileiro prevê a 
cessão de direitos hereditários em seu 
artigo 1.793. Sua concretização poderá 

se dar total ou parcialmente e a cessão será 
sempre do montante ideal, limitado àquilo que 
é cabível ao cedente, ou seja, sua quota parte 
na sucessão legítima ou testamentária. A gros-
so modo, vende-se o direito de herdar, há uma 
sub-rogação do herdeiro pelo cessionário.

Com peculiaridades próprias, este tipo de 
negócio jurídico não pode ser celebrado a 
qualquer tempo, ele tem data certa, porém im-
previsível, de início e de fim. Há um ínterim no 
qual pode ser celebrado, que se dá com a aber-
tura da sucessão até a ultimação da partilha.

Nota-se que, se celebrado antes da sucessão, 
seria considerado pacto sucessório, vedado de 
pleno direito pelo ordenamento, pois não se 
pode ter por objeto de um contrato a heran-
ça de pessoa viva. Caso fosse celebrado após a 
partilha, esta alienação seria considerada ven-
da ou doação, uma vez que o vocábulo “cessão” 
só se aplica à transmissão de bens incorpóreos .

No ato da lavratura, deve o tabelião observar 
e fazer constar claramente se a cessão é feita a 
título gratuito ou oneroso, assim como obser-
var se ela é total ou parcial. Esta discrição é fun-
damental para o recolhimento do imposto de 
transmissão. Caso seja um ato gratuito, reco-
lher-se-á ITCMD pelo Estado; caso seja um ato 
oneroso, recolher-se-á ITBI pelo município.

Como intermediador de negócios jurídi-
cos que é, e em homenagem ao Princípio da 
Justiça Preventiva e da Segurança Jurídica, o 
notário tem o dever de instruir e informar aos 
interessados a respeito de seus direitos e obri-
gações, agindo como um legítimo mediador e 
evitando eventuais conflitos, bem como deve 
providenciar todos os documentos exigidos 

por lei e pelo Código de Normas (art. 713 ).
No entanto, na prática hodierna, o tabelião 

de notas depara-se com pretensões de herdei-
ros desavisados que buscam uma cessão de di-
reitos hereditários de bem individualizado do 
espólio ou até mesmo a “renúncia em favor de”, 
também conhecida como renúncia translativa.

Porém, nossa legislação civil veda de maneira 
relativa tal procedimento, por ser o acervo he-
reditário considerado, abstratamente, um todo 
indivisível (art. 1.791 e seu Parágrafo único , do 
CC) e imóvel (art. 80, II do CC), do qual todos 
os herdeiros são condôminos. Este estado de 
indivisão perdura até o momento da partilha, 
quando cada sucessor passa a ter autonomia 
para administrar o patrimônio que lhe cabe.

Nota-se que, mesmo um espólio compos-
to apenas por bens móveis, será considerado 
imóvel para efeitos legais, necessitando de for-
ma solene para sua alienação, escritura públi-
ca, precedida de outorga do cônjuge (exceto no 
regime da separação de bens), lembrando que, 
a teor do disposto no artigo 166, IV do Código 
Civil, a inobservância destes procedimentos 
ensejará a anulação do negócio jurídico e suas 
consequências poderão se estender por anos 
e anos, uma vez que o prazo decadencial para 

propositura da ação de anulação do negócio 
celebrado vigorará até dois anos após o termi-
no da sociedade conjugal. Por outro lado, esta 
autorização poderá se dar por instrumento 
público ou particular, desde que autenticado.

Tal vedação encontra amparo legal no ar-
tigo 1.793, §§ 2º e 3º do Código Civil ao de-
terminar que “o direito a sucessão aberta, bem 
como o quinhão de que disponha o coerdeiro, 
pode ser objeto de cessão por escritura pública, 
mas é ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu 
direito hereditário sobre qualquer bem da he-
rança considerado singularmente, assim como 
também será ineficaz a disposição, sem prévia 
autorização do juiz da sucessão, por qual-
quer herdeiro, de bem componente do acer-
vo hereditário, pendente de indivisibilidade ”.

O Superior Tribunal de Justiça, especifica-
mente a ministra Nancy Andrighi, proferiu 
o seguinte voto em julgado de 02/02/2006, o 
qual transcreve-se em parte:

“Quanto à alegação dos recorrentes de ser in-
viável o registro da cessão de direitos hereditá-
rios, de fato, enquanto não ultimada a partilha, 
o referido negócio não poderia ser levado a re-
gistro, pois só no momento da partilha é que se 
determina e especifica o quinhão de cada her-

Por Bruno Bittencourt Bittencourt*

Cessão de direitos hereditários 
de bem individualizado

“No ato da lavratura, deve 
o tabelião observar e fazer 

constar claramente se a 
cessão é feita a título 
gratuito ou oneroso, 

assim como observar se 
ela é total ou parcial”

O
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deiro e, automaticamente, o objeto da cessão.
Enquanto não houver partilha dos bens, o 

cessionário detém apenas direito expectativo, 
que só irá se concretizar efetivamente após a 
especificação do quinhão destinado ao herdei-
ro cedente”.

Entretanto, “nada obsta a que o cedente 
especifique um bem como integrante de sua 
quota-parte, mas tal especificação não obri-
ga aos coerdeiros. Se estes concordarem com 
a cláusula aposta no instrumento de cessão, 
pode acordar que o bem especificado faça 
parte da quota que caberia ao cessionário, mas 
não estão obrigados a fazê-lo, exceto por cor-
tesia ”.Os tribunais, por sua vez, consideram 
o negócio válido, embora sua eficácia ficasse 
condicionada à efetiva atribuição do ao imó-
vel ao herdeiro cedente.

Todavia, o Código Civil admite a cessão de 
bem individualmente considerado, desde que 
precedida de autorização judicial. Uma vez 
permitida, o valor da alienação deve ser des-
contado da quota-parte cabível ao herdeiro, 
mesmo que para deferi-la o magistrado tenha 
que ouvir os demais coerdeiros, o que deve, 
por bem, fazer.

O Art. 16 da Resolução 35 do CNJ, diz que 
“é possível a promoção de inventário extraju-
dicial por cessionário de direitos hereditários, 
mesmo na hipótese de cessão de parte do 
acervo, desde que todos os herdeiros estejam 
presentes e concordes”. Assim, uma vez tendo 
anuência de todos os herdeiros a alienação de 
bem individualizado poderia ocorrer sem au-
torização judicial. Isto por que a lei civil ape-
nas veda a alienação por coerdeiro não vedan-
do, porém a alienação feita por todos eles em 
conjunto, sendo o ato válido independente de 
autorização judicial. Não obstante, deve tam-
bém o cônjuge meeiro comparecer à escritura 
pública na qualidade de “cedente” dos direitos 
relativos à meação, ou à quota parte que lhe 
tocar na herança, conforme o caso e o regime 
de bens em que era casado.

Esta regra tem sua razão de ser, pois com o 
advento da Lei 11.441/07, o “juiz” passa ser o 
notário, que com o consentimento dos demais 
herdeiros poderá singularizar o quinhão here-

ditário através da escritura pública. Ora, se hou-
ver a necessidade do juiz togado, perde a razão 
de ser a desjudicialização do inventário con-
sensual, proposto pela legislação federal acima.

Esta regra tem sua razão de ser, pois com o 
advento da Lei 11.441/07, o “juiz” passa ser o 
notário, que com o consentimento dos demais 
herdeiros poderá singularizar o quinhão here-
ditário através da escritura pública. Ora, se hou-
ver a necessidade do juiz togado, perde a razão 
de ser a desjudicialização do inventário con-
sensual, proposto pela legislação federal acima.

Outra hipótese é caracterizada pela venda 
pelo próprio espólio, e não por um só herdei-
ro, de bem singularmente considerado, visan-
do o pagamento do imposto de transmissão, 
dívidas do espólio, despesas com advogados e 
inventários etc, e também deverá ser precedi-
da de autorização judicial. Neste caso, a quan-
tia que restar, após o abatimento das despesas, 
integrará o monte-mor, e será partilhado da 
mesma forma que os demais bens do acervo.

Além dos fatos ao norte expostos, o cessio-
nário não será beneficiado apenas com o ativo. 
Como dito em linhas anteriores, ele se sub-ro-
gará nos direitos do cedente, incluindo tam-
bém o passivo. Essa sub-rogação somente não 
tem lugar no caso de acréscimo ou substitui-
ção após a realização da Cessão, por expressa 
previsão do §1º do artigo 1.793, ainda assim, 
desde que não prevista anteriormente.

Assim, via de regra, a cessão de direito here-
ditário deverá ser feita de forma genérica, apon-
tando qual percentual da cota está sendo alie-
nado, por exemplo, 100% (ou menos) daquilo 
que cabe a determinado herdeiro. Sendo ele o 
único herdeiro e fazendo cessão total de seus 
direitos, a escritura adjudicatória poderá ser 
lavrada tendo como único interessado o cessio-
nário, caso contrário o ato deverá ter todas as 
partes presentes ou devidamente representadas.

Ultimada os ritos de praxe, incube ao cessio-
nário se apresentar nos autos do inventário re-
gistrando sua respectiva carta, caso o bem seja 
efetivamente atribuído ao herdeiro cedente.

Portanto, a pretensão de se alienar bem sin-
gular componente de espólio não encontra ex-
presso amparo legal, porém esta possibilidade 
não é descartada pela doutrina e jurisprudên-
cia. Assim, somente precedida de autorização 
judicial e anuência de todos os herdeiros e 
eventual cônjuge sobrevivo o ato terá plena efi-
cácia. Por assim dizer, deve o tabelião de notas 
se atentar às minúcias do ato, não lavrando e 
tampouco permitindo o ingresso deste tipo 
de cessão nos inventários caso não estejam 
em consonância com os entendimentos aci-
ma expostos, devendo orientar seus usuários e 
preservar, acima de tudo, a lisura dos negócios 
jurídicos do qual faz parte.

*Bruno Bittencourt Bittencourt é tabelião 
de notas e registrador civil das pessoas 
naturais em Jerônimo Monteiro (ES)
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“A pretensão de se alienar 
bem singular componente 
de espólio não encontra 
expresso amparo legal, 

porém esta possibilidade não 
é descartada pela doutrina e 

jurisprudência”
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Central de RTDPJ é tema de curso na 
Escola Notarial e Registral do Espírito Santo
Delegatários capixabas prestigiaram evento na sede 
do Sinoreg-ES e receberam certificado de participação

Para o diretor da Central, Luis Galba, o 
treinamento é fundamental para a realização 
das solicitações feitas pela plataforma

“É sempre importante deixar 
os registradores e notários 
cientes das modificações e 
atualizações do sistema da 

Central RTDPJ-ES”

Luis Galba, diretor da Central RTDPJ-Brasil

Edimilson Dias Ramos, coordenador da Central, 
acredita que o evento é de grande importância 
para a evolução do ambiente notarial

“Ficamos muito satisfeitos 
com a grande quantidade 
de notários e registradores 

presentes”

Edimilson Dias Ramos, 
coordenador da Central RTDPJ-Brasil

sede do Sindicato dos Notários e Re-
gistradores do Estado do Espírito San-
to (Sinoreg-ES) recebeu, no dia 1º de 

junho, o curso “Central Nacional dos Registra-
dores de Títulos e Documentos e Civil das Pes-
soas Jurídicas”, ministrado pelo diretor da Cen-
tral, Luis Galba Ximenes Aguiar Filho, e pelo 
coordenador da Central, Edimilson Dias Ramos. 

O evento aconteceu em parceria com a Es-
cola Notarial e Registral (ENORES) e a Cen-
tral RTDPJ Brasil e a fala dos foi revezada, 
buscando atrair a atenção dos presentes. 

“É sempre importante deixar os registrado-
res e notários cientes das modificações e atua-
lizações do sistema da Central RTDPJ-ES. A 
divulgação e treinamento das funcionalidades 
do sistema são fundamentais para a realização 
das solicitações feitas por meio da Central es-
tadual”, aponta Luis Galba. 

Curso fez uma abordagem detalhada sobre a Central RTDPJ e os benefícios de sua integração com 
outros sistemas

interesse desses profissionais que fazem o dia
a dia dos cartórios”, comenta Ramos. 

Temas como o uso prático da Central RT-
DPJ e a plataforma Sinter da Receita Federal 
foram o conteúdo principal do curso, que tam-
bém trouxe uma série de outras informações 
úteis e tirou muitas dúvidas dos interessados.

Na oportunidade, também houve a trans-
missão online, sistema muito elogiado pelos 
participantes. 

A pesquisa de satisfação mostrou que o 
curso foi muito produtivo, pois tratou deta-
lhadamente do uso da Central RTDPJ e dos 
benefícios existentes por conta da integração 
com outros sistemas. Por fim, o curso também 
disponibilizou certificados de participação 
com carga horária de oito horas.

Para o coordenador da Central, Edimilson 
Dias Ramos, os eventos promovidos pela Si-
noreg-ES são fundamentais para a evolução 
do ambiente notarial no Estado capixaba. “Fi-
camos muito satisfeitos com a grande quan-
tidade de notários e registradores presentes, 
é sempre muito importante a participação e

A
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Os presidentes da Anoreg/BR e do CNB/CF, Cláudio Marçal e Paulo Gaiger, respectivamente, 
assinaram Termo de Cooperação Técnica para desenvolvimento do novo sistema de apostilamento

Associação dos Notários e Registra-
dores do Brasil (Anoreg/BR), junta-
mente com a Associação Nacional dos 

Registradores das Pessoas Naturais (Arpen/
BR) e o Colégio Notarial do Brasil (CNB/
CF) assinaram, no dia 15 de maio, Termo de 
Cooperação Técnica para o desenvolvimento 
do novo sistema de apostilamento na sede do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), gestor e 
mantenedor do projeto.

Na oportunidade, as entidades firmaram, 
oficialmente, parceria para a realização de 
eventos culturais e jurídicos relacionados 
ao 11º International Forum on the eletronic 
Apostile Program (e-APP) da Conferência 
da Haia de Direito Internacional Privado 
(HCCH), que acontecerá em Fortaleza (CE), 
entre os dias 16 e 18 de outubro.

O presidente da Anoreg/BR, Cláudio Mar-
çal Freire, falou sobre a missão de transformar 
o apostilamento do papel para o digital. “Com 
esta nova plataforma vamos colocar o Brasil 
onde ele merece estar, dentre as nações mais 
desenvolvidas do mundo, principalmente no 
que diz respeito à Convenção da Haia. É uma 
alegria muito grande estarmos aqui nesse even-
to”. O presidente agradeceu ao CNJ e ao Minis-
tério das Relações Exteriores (MRE) pela con-

Entre os dias 16 e 18 de outubro, Fortaleza irá sediar o 11º Fórum 
Internacional sobre o Programa Eletrônico de Apostila

Anoreg/BR assina Termo de Cooperação Técnica 
do Sistema de Apostila e Convenção da Haia

fiança dedicada aos notários e registradores. 
Por sua vez Paulo Roberto Gaiger Ferreira, 

presidente do CNB/CF, também agradeceu ao 
MRE e ao CNJ por reconhecerem no setor extra-
judicial do Brasil a competência para que o apos-
tilamento em cartórios fosse concretizado. “Este 

Autoridades dos Poderes Público e Judiciário e representantes do serviço extrajudicial se reuniram na 
sede do CNJ para assinatura do Termo de Cooperação

trabalho tem sido feito com qualidade. Já são 
milhões de documentos apostilados e agora nós 
temos esse novo desafio de aperfeiçoá-lo, digita-
lizando mais ainda esse processo. É uma oportu-
nidade que o Brasil tem de mostrar aos demais 
países da comunidade da Haia que tem um ser-
viço de qualidade para o cidadão”, completou.

Já o presidente da Arpen/BR, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, ressaltou que para os docu-
mentos valerem em outros países, depois que 
o Brasil se tornou signatário da Convenção de 
Haia, eles precisam ser apostilados e validados 
pelas autoridades brasileiras. “Com a autori-
zação dos notários e registradores para apos-
tilarem documentos públicos, quem ganha é 
a sociedade brasileira. É um procedimento 
ágil e rápido, que com esse termo assinado irá 
avançar tecnicamente e tecnologicamente”.

“Com esta nova plataforma 
vamos colocar o Brasil onde 
ele merece estar, dentre as 
nações mais desenvolvidas 

do mundo”

Cláudio Marçal, presidente da Anoreg/BR 

A
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Provimento da CGJ/ES permite o uso de cartão 
de débito e crédito nas serventias extrajudiciais

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Provimento CGJES N.º 22/2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Sa-
muel Meira Brasil Jr., Corregedor Geral da Jus-
tiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais e,

CONSIDERANDO que o artigo 35 da Lei nº 
234/2002 determina que compete ao Corre-
gedor Geral da Justiça exercer a fiscalização e 
orientação administrativa da atividade extrajudi-
cial, com atribuições em todo o Estado;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.935/94, 
que regulamenta o art. 236 da Constituição Fe-
deral, garantindo ao titular dos serviços notariais 
e de registro autonomia no gerenciamento admi-
nistrativo e financeiro da serventia;
CONSIDERANDO que a responsabilidade do titu-
lar da serventia extrajudicial perdura enquanto 
da efetivação dos serviços prestados e executa-
dos, ficando obrigado ao recolhimento dos tribu-
tos que lhe são impostos por força de Lei.

oi publicado no dia 3 de junho, no Diá-
rio de Justiça Eletrônico do Estado do 
Espírito Santo, o Provimento 22/2019 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Espírito Santo. (CGJ/ES). 

O documento, assinado pelo corregedor ge-
ral da Justiça do Estado, Samuel Meira Brasil 
Júnior, permite que usuários das serventias 
extrajudiciais do Espírito Santo utilizem car-
tão de débito e crédito para o pagamento de 
emolumentos. 

Confira ao lado a íntegra da decisão: 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar 
o desenvolvimento social e mercadológico, bem 
como possibilitar ao usuário do sistema mais co-
modidade quanto aos meios de pagamento dos 
emolumentos e garantir maior segurança aos 
envolvidos;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR as serventias extrajudiciais 
do Estado do Espírito Santo a receberem o paga-
mento dos emolumentos devidos pelos usuários 
com o uso de cartão de débito e de crédito.
Art. 2º - Os encargos do custo operacional pelo 
uso do cartão de débito e de crédito nas serven-
tias extrajudiciais não poderão ser repassados 
ao usuário do sistema.
Art. 3º - Este Provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Vitória/ES, 30 de maio de 2019.

Desembargador Samuel Meira Brasil Jr.
Corregedor Geral da Justiça

Encargos do custo 
operacional pelo uso do 
cartão de débito e de crédito 
não poderão ser repassados 
ao usuário do sistema

F
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo
Mês de abril de 2019
Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento financei-
ro do FARPEN, analisou os relatórios e demais docu-
mentos remetidos por Notários e Registradores deste 
Estado, correspondentes ao mês de MARÇO/2019, 
aprovando o ressarcimento dos Atos Gratuitos 
Praticados pelos registradores civis como segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do 
artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, não houve 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, convoca-
da exclusivamente para fins de decisão relativa às 
novas regras do repasse, tendo em vista a arrecada-
ção deficitária do FARPEN, informamos que a redu-
ção percentual do repasse no Mês de ABRIL/2019 
foi de:

Redução global do repasse: 31% (Trinta e um por 
cento), aplicando-se este percentual para todas as 
rubricas que atualmente são pagas pelo FARPEN.

Vitória, 02 de maio de 2019.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  556.629,33
Saldo em caixa mês anterior  20.061,60
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES  76,90
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   576.667,83

B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  505.246,77 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  48.448,52 
3 – Devolução FARPEN 0,00 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 577,10 
5 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.132,59 
5.1 - 2% referente depósito entre 19/03 a 31/03 437,74 
6 – Repasse à AMAGES 11.122,64 
6.1 – 2% referente depósito entre 19/03 a 31/03 437,74 
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 004/2019 3.472,05 

SALDO LÍQUIDO   (580.875,15)   (4.207,32)
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. (CDB)  (55.662,93)
C.a – 10% referente depósito entre 19/03 a 31/03   (2.188,68)
SALDO  (4.207,32)
Recebimentos entre 18/04 a 30/04  12.025,24
 SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  7.817,92
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