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EDITORIAL

“Os cartórios de 
protesto do Espírito 

Santo alcançaram 
uma grande vitória 

com a possibilidade 
da postecipação” 

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

A chamada “Postecipação do Protesto” é um método de prestação do serviço nota-
rial altamente eficaz e produtivo, eis que parte da premissa e o objetivo de aprimo-
rar e facilitar o uso do protesto de títulos, em especial pelos pequenos prestadores 

de serviços que, muitas vezes, enxergam na cobrança prévia uma barreira para que bus-
quem seus legítimos direitos. 

Não se pode olvidar que o valor dos emolumentos cobrados em cartório seja pago 
por quem deu causa, ou seja, o devedor. Ademais, a facilitação dos meios de cobrança 
certamente terá como resultado a redução da inadimplência.

Sabemos que até os dias atuais, basicamente os tabelionatos de protesto são extrema-
mente dependentes do sistema bancário. Dos títulos que são apresentados pelos mer-
cados que geram os serviços, que são os mercados de inadimplência e de crédito e co-
brança, estima-se que apenas 4% se referem ao protesto necessário. O resto, ou seja, 96% 
dos títulos são referentes ao protesto facultativo, sendo a imensa maioria proveniente 
da rede bancária.

Os cartórios de protesto do Espírito Santo alcançaram uma grande vitória com a pos-
sibilidade da postecipação e agora é continuar trabalhando neste sentido, buscando me-
lhorias para a classe e facilidades ao usuário. A Lei nº 11.029/19 servirá para aumentar a 
procura dos credores acerca das dívidas que serão protestadas com maior comodidade.

Os tabelionatos de protesto, bem como outras especialidades notariais e de registro, 
devem continuar prestando seus serviços de forma transparente e justa, sempre em bus-
ca da efetiva segurança jurídica ao cidadão que recorrer aos nossos balcões.

 Márcio Valory Silveira
 Presidente do Sinoreg-ES

Vitória da classe
notarial e registral:
Lei que trata da postecipação
do protesto é aprovada
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Sinoreg-ES apoia 1º Congresso de 
Corretores de Imóveis do Espírito Santo
Evento realizado entre os dias 14 e 16 de agosto foi organizado pela 
Associação de Corretores Autônomos de Imóveis do Estado

“É importantíssima a 
presença do Sinoreg-ES no 
evento dos corretores de 
imóveis, pois os cartórios 

possuem em seu âmbito de 
atuação o ramo imobiliário”

Rodrigo Reis Cyrino,
diretor de notas do Sinoreg-ES

e presidente do CNB/ES
O presidente do CNB/ES, Rodrigo Reis, abordou o trabalho do Sinoreg-ES 
durante palestra no 1º Congresso de Corretores de Imóveis do Espírito Santo

“É importantíssima a presença do Sino-
reg-ES no evento dos corretores de imóveis, 
pois os cartórios possuem em seu âmbito de 
atuação o ramo imobiliário, que se conecta 
com esses profissionais, que precisam conferir 
segurança jurídica nas negociações através da 
análise da documentação cartorária”, aponta 
Rodrigo Reis. 

Segundo a presidente da Ascores, Suelene 
Feltrin, o Congresso trouxe informações im-

om apoio e patrocínio do Sindicato dos 
Notários e Registradores do Estado do 
Espírito Santo (Sinoreg-ES), aconteceu 

entre os dias 14 e 16 de agosto o 1º Congresso 
de Corretores de Imóveis do Espírito Santo. 

Organizado pela Associação de Corretores 
Autônomos de Imóveis do Espírito Santo (As-
cores), o evento, que teve como objetivo capa-
citar profissionalmente corretores de imóveis 
diante do novo cenário do mercado imobi-
liário capixaba, abordou, durante os três dias, 
temas como documentação cartorária para 
o corretor de imóveis, educação financeira, 
novo mercado imobiliário, entre outros.

Um dos palestrantes do evento, o diretor 
de notas do Sinoreg-ES e presidente do Colé-
gio Notarial do Brasil – Seção Espírito Santo 
(CNB/ES), Rodrigo Reis Cyrino, abordou o 
trabalho incessante que o Sindicato tem feito 
nas transações imobiliárias, seja para uma cor-
reta análise documental, para evitar fraudes e 
conferir segurança jurídica aos atos e transa-
ções imobiliárias, seja para a realização de cur-
sos de documentoscopia e grafotécnica, que 
pode ser estendido aos corretores de imóveis.

C



5Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

prescindíveis e atuais para o corretor que de-
seja se destacar e obter êxito no mercado. 

“Os assuntos foram todos relacionados di-
retamente à atividade do corretor de imóveis. 
Ficou difícil mencionar um único tema, mas 
posso listar vários como documentação car-
torária para o corretor de imóveis, educação 
financeira, novo mercado imobiliário, mídias 
digitais, como fazer anúncios que geram clien-
tes, alavancagem nas vendas, enfim, tudo que 
os corretores precisam saber para ter resulta-
dos neste novo momento do mercado”, ressal-
ta a presidente.

“O mercado imobiliário, 
a nível Brasil, está se 

recuperando da recessão 
econômica que vivemos nos 

últimos anos”

Suelene Feltrin,
presidente da Ascores

“O setor imobiliário prevê 
grandes oportunidades e a 
retomada de lançamentos 

ainda para este ano, e, com 
isso, o aquecimento do 

mercado”

Aurélio Brunocilla de Melo,
corretor de imóveis

Para o corretor de imóvel Aurélio Brunocilla, 
o mercado imobiliário deve retomar o 
crescimento e aumentar suas vendas ainda 
no segundo semestre de 2019

Presidente do CNB/ES, Rodrigo Reis, ao lado da presidente da Ascores, Suelene Feltrin, durante o 
1º Congresso de Corretores de Imóveis

Mercado iMobiliário 
Para o corretor de imóveis Aurélio Brunocilla 
de Melo, devido à crise econômica, os valores 
estavam ou ainda estão estabilizados com a bai-
xa velocidade de venda e pouquíssimos lança-
mentos no mercado imobiliário capixaba. 

“No entanto, com a expectativa de melho-
ra na economia, o setor imobiliário prevê 
grandes oportunidades e a retomada de lan-
çamentos ainda para este ano, e, com isso, o 
aquecimento do mercado, com consequen-
te aumento de valores. A dica é, quem está 
procurando imóvel, a hora é essa”, ressalta o 
corretor. 

De fato, diretamente impactado pela crise 
econômica, o mercado imobiliário capixaba, 
concentrado principalmente na Grande Vitó-
ria, sofre, desde 2013, uma estabilização dos 
preços devido à baixa velocidade de venda e 
também à diminuição de lançamentos. Entre-

tanto, o segmento prevê grandes oportunida-
des de retomada para o mercado nos próxi-
mos anos.

Segundo a pesquisa “Indicadores Imobiliá-
rios”, realizada pela Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção (CBIC) e pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai 
Nacional), o Brasil teve um crescimento de 
19,2% na venda de imóveis novos em 2018. 
O levantamento revela que mais de 120.142 
unidades foram negociadas, além de 3,1% de 
crescimento nos lançamentos, com 98.562 no-
vas unidades.

O estudo foi realizado em 80 municípios do 
País, que representam um terço da população 
e 41% do PIB nacional, com as principais cida-
des brasileiras e suas regiões metropolitanas.

Uma amostragem elaborada pela Bureau de 
Inteligência Corporativa (Brain), em parceria 
com a Associação de Empresas do Mercado 
Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) e 
Sindicato da Indústria da Construção Civil no 
Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), re-
gistrou ligeiro aumento nas vendas e também 
no volume de unidades residenciais e comer-
ciais lançadas entre o 1º e o 2º semestre no 
Espírito Santo.

“O mercado imobiliário, a nível Brasil, está 
se recuperando da recessão econômica que 
vivemos nos últimos anos. No Espírito Santo 
não é diferente. Mas, o corretor que está bus-
cando capacitação, tem conseguido alavancar 
negócios mesmo no ambiente desfavorável”, 
comenta a presidente da Ascores.
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om o intuito de incluir a mediação nos 
serviços notariais e de registro, o Sin-
dicato dos Notários e Registradores do 

Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), em par-
ceria com o Instituto de Estudos e Protestos de 
Títulos do Brasil - Seção Espírito Santo (IEP-
TB/ES), por meio da Escola de Direito Notarial 
e Registral do Espírito Santo (Enores), iniciou 
os trabalhos para formar a segunda turma de 
mediadores judiciais composta de delegatários 
do foro extrajudicial e demais colaboradores.

Atualmente, há 32 mediadores judiciais no 
Espírito Santo autorizados pelo Conselho Na-

IEPTB/ES e Sinoreg-ES investem em 
capacitação de novos delegatários para 
atuarem como mediadores judiciais
Esta é a segunda turma capacitada pelo Nupemec com apoio das associações

Formação de delegatários como mediadores judiciais e extrajudiciais representa avanço no cumprimento da Política de Tratamento Adequado dos Conflitos

cional de Justiça (CNJ) e treinados pelo Sino-
reg (ES) para fazer a mediação e conciliação 
nos cartórios. 

Segundo a coordenadora do Núcleo Perma-
nente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos (Nupemec) no Espírito Santo, Iza-
bella Dalla Sily Casagrande, a formação de de-
legatários como mediadores judiciais e extra-
judiciais representa um importante avanço no 
cumprimento da Política de Tratamento Ade-
quado dos Conflitos no Estado do Espírito 
Santo. “É importante disseminar, também no 
âmbito das serventias extrajudiciais, a cultura 

de pacificação social e de utilização de méto-
dos consensuais de solução de controvérsias”, 
afirma a coordenadora do Nupemec. 

Para o registrador de imóveis Jullius Cé-
sar Wyatt, que participou das capacitações, a 
turma foi formada na sua totalidade por de-
legatários e funcionários das serventias extra-
judiciais, elevando o número de serventias ex-
trajudiciais com mediadores em seus quadros 
funcionais. “Foram formados mediadores de 
Norte a Sul do Estado, muito importante para 
a ampliação destes serviços em todo o Estado 
do Espírito Santo”, ressalta.

C
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“Foram formados mediadores 
de Norte a Sul do Estado, 
muito importante para a 

ampliação destes serviços 
em todo o Estado do Espírito 

Santo”

Jullius César Wyatt,
registrador de imóveis de Fundão (ES)

Registrador de imóveis de Fundão (ES), Jullius 
César Wyatt fez parte das capacitações e vê com 
bons olhos a formação de novos mediadores 
judiciais

“Não tenho dúvidas de que 
o instituto da mediação, por 
conta de sua essência, trará 
muita credibilidade para as 
serventias extrajudiciais”

Márcio Valory,
presidente do Sinoreg-ES

Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, 
a formação e capacitação dos delegatários para 
atuarem como mediadores judiciais é de suma 
importância

NorMatização 
Desde o ano passado, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) autorizou a prática de atos de 
conciliação e mediação em unidades cartorá-
rias de todo o País por meio do Provimento 67. 
A iniciativa visa contribuir para diminuir o nú-
mero de processos parados na Justiça brasileira. 

Segundo o levantamento Justiça em Núme-
ros, o estoque de processos aguardando julga-
mento em todo o País aumentou em 30% na úl-
tima década. Em 2009, havia nos escaninhos dos 
tribunais um estoque de 60,7 milhões de ações. 
Em 2018, o número chegou a 78,7 milhões.

Na prática, porém, poucos estados já regu-
lamentaram a matéria para oferecer os servi-
ços de conciliação e mediação nos cartórios, 
como foi o caso de São Paulo (Provimento CGJ 
nº 42/2018), do Distrito Federal e Territórios 
(Portaria Conjunta nº 105/2018), e do Paraná 
(Instrução Normativa Conjunta nº 01/2018).

A mediação e a conciliação em cartório po-
dem ser feitas com a solicitação do cidadão na 
unidade de sua preferência, em requerimento 
físico ou digital, constando seus dados pessoais, 
endereço, indicação e dados da outra parte e 
narrativa do conflito. Aberto o procedimento, a 
outra parte será notificada por meio idôneo de 
comunicação, com a designação de data e hora 
para realização da sessão. Podem ser realizadas 
quantas sessões forem necessárias até que as 
partes entrem em acordo.

O CNJ regulamenta a formação de mediado-
res e conciliadores por meio da Resolução nº 
125/10 e o curso é ministrado por instrutores 
autorizados pelo CNJ. No Espírito Santo, as ins-
tituições que possuem convênio como Tribunal 
de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES) 
podem realizar esses cursos, sendo que a parte 
teórica totaliza 40 horas e a parte prática - está-
gio supervisionado-, que é realizada com atua-
ção em casos reais dentro dos Cejuscs, totaliza 
60 horas, sendo necessário o cumprimento des-
ses e outros requisitos para a formação e manu-
tenção do certificado.

“O processo de autorização em nosso Es-
tado está em fase de regulamentação pela 
Corregedoria Geral da Justiça, juntamente 
com o Nupemec, para definir procedimen-
tos, com o intuito de colocar este serviço de 
suma importância ao alcance da população”, 

aponta a coordenadora Izabella Casagrande. 
“A formação e capacitação dos delegatários 

para atuarem como mediadores judiciais é de 
suma importância, eis que a mediação poderá 
ser trabalhada dentro das serventias extrajudi-
ciais, revelando-se como mais um serviço de 
qualidade que poderá ser prestado pelos cartó-
rios. Ademais, não tenho dúvidas que o institu-
to da mediação, por conta de sua essência, trará 
muita credibilidade para as serventias extraju-
diciais”, argumenta o presidente do Sinoreg-ES, 
Márcio Valory.

Assim como ele, a escrevente do Registro 
Civil e Tabelionato do Distrito de Carapina, 
no município de Serra (ES) Tâmara Jenni 
Rodrigues Carvalho também aprovou a nova 
turma de mediadores. 

“Gostaria de expressar a honra que me foi 
concedida em participar e obter a formação 
em mediação judicial e extrajudicial por esta 
2ª turma maravilhosa, enriquecida de regis-
tradores excepcionais, idealizada pelo nosso 
Sinoreg-ES”, diz a escrevente. 
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Segunda turma de mediadores judiciais é composta de delegatários do foro extrajudicial do Estado do Espírito Santo

“Gostaria de expressar a 
honra que me foi concedida 

em participar e obter a 
formação em mediação 

judicial e extrajudicial por 
esta 2ª turma maravilhosa”

Tâmara Jenni,
escrevente do Registro Civil e

Tabelionato do Distrito de Carapina, 
no município de Serra (ES)

“É importante disseminar, 
também no âmbito das 

serventias extrajudiciais, a 
cultura de pacificação social 
e de utilização de métodos 
consensuais de solução de 

controvérsias”

Izabella Dalla Sily Casagrande,
coordenadora do Nupemec

coNflitos 
de iNteresses 
Para a juíza de direito do TJ/ES Trícia Navar-
ro Xavier Cabral, o Provimento 67 integra as 
serventias extrajudiciais à Política Judiciária 
Nacional de tratamento adequado dos con-
flitos de interesses, atendendo à concepção 
moderna de acesso à Justiça que disponibiliza 
ao cidadão diversas formas e ambientes de re-
solução de disputas.

“A conciliação e a mediação só começaram 
a se desenvolver na forma de política pública 
recentemente, especialmente com a Resolução 
nº 125/2010 do CNJ, e, na sequência, pela Lei 
de Mediação (Lei nº 13.140/2015) e com a re-
forma do Código de Processo Civil de 2015 
(Lei nº 13.105/2015). O legislador regulamen-
tou de forma ampla a mediação e a conciliação 
judicial e extrajudicial, bem como no âmbito 
da Administração Pública. A partir daí a so-

ciedade passou a conhecer melhor outras for-
mas de solução de conflitos além da sentença 
judicial, principalmente porque diversas enti-
dades públicas e privadas passaram a oferecer 
esses serviços”, argumenta a juíza. 
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“A conciliação e a 
mediação só começaram 

a se desenvolver na 
forma de política pública 

recentemente, especialmente 
com a Resolução nº 
125/2010 do CNJ”

Trícia Navarro Xavier Cabral,
juíza de direito do TJ/ES

Para a juíza de direito no TJ/ES Trícia Navarro 
Xavier Cabral o Provimento 67 integra as 
serventias extrajudiciais à Política Judiciária 
Nacional de tratamento adequado dos conflitos 
de interesses

“Hoje existem instituições 
privadas especializadas 
e com ampla bagagem, 
que poderão contribuir e 

muito com a eficiência dos 
cartórios na prestação desses 

serviços”,

Adolfo Braga Neto,
presidente do Imab

Para o presidente do Imab, Adolfo Braga Neto, os 
cartórios têm muito a aprender com a iniciativa 
privada no que tange a mediação e a conciliação

Para o presidente do Conselho de Adminis-
tração do Instituto de Mediação e Arbitragem 
do Brasil (Imab), Adolfo Braga Neto, os car-
tórios têm muito a aprender com a iniciativa 
privada, pois foi com ela que a mediação foi 
implementada no País e se deu à conciliação 
um outro vigor.

“Hoje existem instituições privadas espe-
cializadas e com ampla bagagem que pode-
rão contribuir e muito com a eficiência dos 
cartórios na prestação desses serviços. Mi-
nha sugestão é que os cartórios aprendam 
com essas instituições pois além da quali-
dade de seus serviços e profissionais podem 
apontar caminhos de como desempenhar as 
atividades em condições adversas”, justifica o 
presidente do Imab.

Mestre em Ciências Contábeis e financeiras 
pela PUC/SP, Fabiana Scandiuzzi é uma me-
diadora certificada pelo Instituto de Mediação 
e Arbitragem do Brasil (Imab). De acordo 
com ela, o Provimento do CNJ é positivo, mas 
a mediação não pode se tornar uma obrigação. 

“A partir do momento em que é autoriza-
do e não imposto teremos a possibilidade de 
que as unidades cartorárias que tiverem inte-
resse em agregar este trabalho como um dife-
rencial a ser utilizado possam qualificar seus 
profissionais e oferecer mediações quando do 
interesse das partes, em especial em casos de 
inventário e separação sem menores”, destaca 
a mediadora.

fiscalização 
O processo de autorização dos serviços nota-
riais e de registro para a realização de conci-
liação e de mediação deve ser regulamentado 
pelos Nupemecs e pelas Corregedorias Gerais 
de Justiça dos estados e do Distrito Federal.

Cabe ao Nupemec efetuar o cadastro dos 
serviços notariais e de registro que estejam 
prestando os serviços de conciliação e de me-
diação, nos mesmos termos previstos para as 
Câmaras privadas. Já a fiscalização da presta-
ção dos serviços será feita pela Corregedoria e 
pelo juiz coordenador do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da 
jurisdição a que estejam vinculados. Por sua 
vez, o cadastro e os dados estatísticos ficarão 
sob responsabilidade do Nupemec.

Segundo a coordenadora do Nupemec no 
Espírito Santo, Izabella Dalla Sily Casagrande, 
as mediações e conciliações realizadas pelos 
cartórios extrajudiciais autorizados pelo Nu-
pemec serão de grande relevância em todo o 
Estado, principalmente nas Comarcas onde 
não há Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos (Cejuscs). 

“A utilização dos meios consensuais de so-
lução de conflitos exige investimentos na ca-
pacitação e formação continuada de profissio-
nais, bem como uma estrutura adequada para 
atendimento humanizado. A implantação de 
projetos de cidadania também é relevante, 
pois no decorrer dos atendimentos, identi-
ficam-se muitas questões sociais envolvidas, 
tais como, violência, abuso sexual, alienação 
parental, vícios, depressão, tratamento de 
crianças especiais etc”, opina Casagrande. 

Para o presidente do Imab, Adolfo Braga 
Neto, os Nupemecs desenvolvem um grande 
esforço, pois estão à frente da política públi-
ca em seus Tribunais de Justiça e respectivos 
estados. 

“O desenvolvimento deste tipo de política 
pública constitui-se um grande desafio, pelo 
fato de construir um novo paradigma, não so-

mente para a instituição, mas também para a 
sociedade em geral, o que é feito pela iniciati-
va privada em seu dia a dia. Penso que a fun-
ção dos Nupemecs deve ser muito mais o de 
servir de norteador com o objetivo de apontar 
o caminho mais adequado do que fiscalizar”, 
salienta o presidente do Imab. 

A juíza de Direito Trícia Navarro Xavier 
Cabral explica que os Nupemecs e as Corre-
gedorias de Justiça atuam conjuntamente no 
acompanhamento, controle e auxílio do traba-
lho dos cartórios. 

“Os aspectos qualitativos da mediação e da 
conciliação são fiscalizados pelos Nupemecs, 
enquanto que os aspectos formais serão acom-
panhados pelas Corregedorias, como já acon-
tece. Como tudo isso é relativamente recente, 
ainda não temos dados empíricos sobre os 
serviços. Cabe agora acompanhar o desenvol-
vimento dessa nova porta de acesso à Justiça e 
torcer pelo seu êxito”, conclui a juíza.



10 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

x-desembargador e ex-presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ/SP), jurista, professor, escritor 

e ex-secretário da Educação do Estado de São 
Paulo, José Renato Nalini sempre foi destaque 
no cenário político brasileiro e, impulsionado 
por desburocratizar o País, coordenou um 
projeto vanguardista que ressoa até hoje, o 
Provimento n° 17 de 2013, da Corregedoria 
Geral de Justiça do Estado de São Paulo (CGJ/
SP), que autorizava a instalação de Câmaras de 
mediação e conciliação nos cartórios. A utili-
zação desses meios alternativos solucionaria, 
portanto, os conflitos nas serventias extrajudi-
ciais por estas possuírem ampla capilaridade 
e fácil acesso aos usuários. O procedimento 
propunha alcançar um resultado prático, efe-
tivo, imperioso, formal e célere. 

Pouco tempo depois, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) deferiu pedido cautelar da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) 
para suspender a entrada em vigor do Provi-
mento nº 17/2013 até deliberação final. De-
morou cerca de seis anos para que esse projeto 
fosse autorizado, sendo publicado ano passa-
do, em março de 2018, pelo CNJ por meio do 
Provimento nº 67. 

Em entrevista exclusiva para à Revista de 
Direito Notarial e Registral do Espírito San-
to, Nalini aborda os aspectos que permeiam o 
Provimento 67/2018 e a sua importância para 
notários e registradores.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
No ano passado, o Provimento nº 67/2018, 
da Corregedoria Nacional de Justiça, autori-
zou a prática de atos de conciliação e media-
ção em unidades cartorárias de todo o País. 
Como você vê essa medida?
José Renato Nalini – Em 2013, como Corre-
gedor Geral da Justiça de São Paulo, editei um 
provimento que regulamentava esse mister 
legal dos delegatários, notadamente dos tabe-
liães. Inexplicavelmente, uma decisão mono-
crática suspendeu a vigência do Provimento 
no CNJ, procrastinando aquilo que poderia 

estar em vigor há seis anos. É evidente que 
vejo com bons olhos o reconhecimento de que 
não há mais condição de inflacionar o sistema 
de Justiça com lides intermináveis, que se es-
tendem por longos anos mediante utilização 
esperta das quatro instâncias e das muitas 
dezenas de possibilidades de reapreciação do 
mesmo tema, em virtude de um caótico siste-
ma recursal.

“O notário é aquele que tem a 
função de conferir roupagem 
jurídica à vontade das partes”

Para o jurista José Renato Nalini, delegatários são 
profissionais bem preparados que podem ajudar a 
evitar os litígios na Justiça com a mediação e a conciliação
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Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Ainda há dificuldade para implementar essa 
mediação e conciliação na prática? Por que 
isso acontece?
José Renato Nalini – Talvez o maior entrave 
seja o cultural. Há uma resistência de nossa 
anquilosada mentalidade jurídica, de encarar 
o direito como ferramenta para solucionar e 
não para institucionalizar os conflitos. Civi-

E
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“É preciso que os concursos 
para outorga de delegação 

exijam esse conteúdo 
[mediação e conciliação] 

como componente 
obrigatório na seleção dos 

novos delegatários”

“Há uma resistência de nossa 
anquilosada mentalidade 

jurídica, de encarar o 
direito como ferramenta 

para solucionar e não para 
institucionalizar os conflitos”
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lizações mais adiantadas já implementaram 
inúmeras opções que chamam de ADR – Al-
ternative Dispute Resolution, para resolver 
contendas. O custo Brasil é inflacionado com 
o custo-Justiça. E isso afugenta o capital inter-
nacional, ávido por investir em países que ofe-
reçam segurança jurídica. Aqui, o resultado 
de uma demanda é imprevisível. Nem se pode 
garantir que aquele que tenha razão venha a 
vencer. Infelizmente, a procrastinação na ou-
torga da decisão judicial definitiva favorece 
o infrator, aquele que não quer cumprir suas 
obrigações. Os bancos, as instituições finan-
ceiras, os credores prejudicados não têm con-
dições de oferecer as vantagens que a lentidão 
da demanda fornece ao devedor. Isso é um es-
tímulo a que se não assuma a responsabilidade 
e se instaure o calote.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como vê o trabalho dos cartórios funcio-
nando como um braço do Estado em muitas 
regiões do País?
José Renato Nalini – As serventias do foro 
extrajudicial tiveram do constituinte de 1988 
a mais inteligente resposta àquilo que era 
considerado um problema: a burocracia, a 
outorga baseada em favoritismo, nepotismo, 
concessões políticas. Desde 1988, essa ativida-
de estatal imprescindível é confiada a um par-
ticular, mediante a figura administrativa da 
delegação. O Estado se libera do serviço que 
é exercido em caráter privado. Não fora assim, 
e os cartórios continuariam a ostentar aque-
la visão pejorativa, bem caracterizada pelo 
adjetivo “cartorial”. O fomento empresarial à 
atividade conferiu um grau de eficiência que 
não se encontra na Justiça convencional, ainda 
contaminada pela burocracia e pelos hábitos 
estiolantes e estéreis de toda administração 
pública direta. O mais interessante é que esse 
particular é concursado num certame demo-
crático de mérito a cargo do Poder Judiciário, 
que é bastante exigente na seleção. Também 
permanece sob o jugo nada suave do Poder 
Judiciário. Tem responsabilidade objetiva em 
relação aos serviços prestados. O mais impor-
tante: o Governo não coloca um centavo na 
atividade. Ela é gratuita para o Estado, susten-

tada pelos emolumentos pagos pelo usuário. 
Se isso tivesse aplicação na educação e na saú-
de, nesses 31 anos teríamos um outro Brasil. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como enxerga o interesse de notários e regis-
tradores pela mediação e conciliação?
José Renato Nalini – Na verdade, eles exercem 
essa função por força da natureza dos présti-
mos e pela lei que regula a atividade. Todo 
delegatário é, na verdade, um conselheiro da 
parte. Desde o registrador civil das pessoas 
naturais, única presença do Estado em peque-
nos vilarejos desprovidos de delegado de polí-
cia, de policial militar, muito menos de juiz ou 
promotor, está ele como o solucionador dos 
pequenos conflitos. O notário é aquele que 
tem a função de conferir roupagem jurídica 
à vontade das partes. Muitas vezes, a vontade 
das partes é se compor. A sabedoria popular 
brasileira é muito mais esperta do que pare-
ce: “Dar uma boiada para evitar a demanda”. 
Por que isso? Porque todos sabem que o lití-
gio é uma fonte de dissabores. Ninguém ga-
nha. Muito menos a Justiça. O registrador de 
imóveis também é um eficiente e qualificado 
conselheiro em relação ao domínio e a tudo 
o que pertine aos direitos reais. Enfim, todos 
os delegatários são profissionais preparados, 
passaram – em sua maioria – por um certame 
público bem concorrido. Sabem que podem 
exercer em plenitude a missão de composição 
consensual de controvérsias. É preciso que os 
concursos para outorga de delegação exijam 
esse conteúdo como componente obrigatório 
na seleção dos novos delegatários. Isso auxi-
liará o Brasil a se desenvolver e a reduzir o 
oneroso e injusto “custo Brasil”. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Acredita que há uma redução de processos 
que estão parados na Justiça com a mediação 
e conciliação nos cartórios? Há um avanço 
notório na desjudicialização da sociedade?
José Renato Nalini – Evidente. O litígio exa-
cerba o ódio, a intolerância, o ressentimento. 
Nada como formar uma cultura de paz, de 
harmonia, de assunção de responsabilidades. 
Quem permanece à espera de uma decisão 
definitiva que nunca vem, ou vem apenas 
para herdeiros, sofre décadas à espera de so-
luções e se sente, com toda a razão, injustiça-
do. Enquanto isso, a mediação, a conciliação, 
a arbitragem – que já existe há tanto tempo 
– têm um aspecto ético de extrema relevân-
cia. Quando o interessado participa da busca 
de solução para o seu problema, ele se sente 
legitimado. Ao contrário de ser mero objeto 
da vontade soberana do Estado-juiz, que não 
toma conhecimento de sua dor ou angústia 

concreta, mas decide à luz de teoria, de forma 
técnica, asséptica e, quanta vez, insensível. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
O que poderia ser aprimorado nos cartórios 
no que tange a mediação e conciliação?
José Renato Nalini – A educação. Todo ser-
vidor em delegação extrajudicial deveria ser 
formado com essa mentalidade de procurar 
resolver, não dificultar, negar ou procrastinar. 
Desde o atendimento, até o encaminhamento, 
a orientação, a oferta de soluções viáveis, rápi-
das e menos dispendiosas do que as epopeias 
judiciais que, a final, só têm vencidos, a des-
peito de quem venha a conseguir a procedên-
cia do pedido. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Em relação à mediação nas Câmaras Priva-
das. Há uma diferença muito grande entre 
o trabalho delas e o trabalho executado nos 
cartórios? Quais as principais diferenças?
José Renato Nalini – Minha vida toda foi no 
Poder Judiciário. Embora louve a construção 
de uma cultura de paz, penso que as delegações 
têm a vantagem da fé pública, de serem as exer-
centes de uma atividade estatal. Isso dá mais 
peso e consistência à solução que oferecem. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como avalia o trabalho dos Núcleos Perma-
nentes de Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos (Nupemec)? Eles conseguem fis-
calizar e aprimorar o trabalho dos cartórios 
no que tange a mediação e conciliação? 
José Renato Nalini – Sim. É uma tentativa, 
ainda muito tímida, porque permanece uma 
resistência do sistema à adoção de métodos 
mais breves, eficientes e facilitados. Isso pode 
ser considerado, por mentalidades tacanhas, 
como perda de poder. E deslegitima o absurdo 
projeto de crescimento vegetativo de infladas 
estruturas do sistema Justiça, que somente 
agravam a situação econômica do Brasil, a par 
de não solucionarem, como seria desejável, a 
litigância crescente e exacerbada ante a pola-
ridade e o antagonismo que acometeu o País 
nas últimas décadas.
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Provimento nº 83, de 14 de agosto de 2019.

Altera a Seção II,que trata da Paternidade So-
cioafetiva, do Provimento n. 63, de

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, usan-
do de suas atribuições, legais e regimentais e 

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de 
normatização do Poder Judiciário dos atos prati-
cados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, 
da Constituição Federal de 1988);

CONSIDERANDO a competência do Poder Judi-
ciário de fiscalizar os serviços notariais e de re-
gistro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da 
Constituição Federal);

CONSIDERANDO a ampla aceitação doutrinária 
e jurisprudencial da paternidade e maternidade 
socioafetiva, contemplando os princípios da afe-
tividade e da dignidade da pessoa humana como 
fundamento da filiação civil;

CONSIDERANDO a possibilidade de o parentes-
co resultar de outra origem que não a consangui-
nidade e o reconhecimento dos mesmos direitos 
e qualificações aos filhos, havidos ou não da rela-
ção de casamento ou por adoção, proibida toda 
designação discriminatória relativa à filiação (art. 
1.596 do Código Civil);

CONSIDERANDO a possibilidade de reconheci-
mento voluntário da paternidade perante o oficial 
de registro civil das pessoas naturais e, ante o 
princípio da igualdade jurídica e de filiação, de 
reconhecimento voluntário da paternidade ou 
maternidade socioafetiva;

CONSIDERANDO a necessidade de averbação, 
em registro público, dos atos judiciais ou extra-
judiciais que declararem ou reconhecerem a filia-
ção (art. 10, II, do Código Civil);

CONSIDERANDO o fato de que a paternidade so-
cioafetiva, declarada ou não em registro público, 
não impede o reconhecimento do vínculo de filia-
ção concomitante baseado na origem biológica, 
com os efeitos jurídicos próprios (Supremo Tribu-
nal Federal – RE n. 898.060/SC);

CONSIDERANDO o previsto no art. 227, § 6º, da 
Constituição Federal;

CONSIDERANDO a competência da Corregedo-
ria Nacional de Justiça de expedir provimentos 

e outros atos normativos destinados ao aperfei-
çoamento das atividades dos serviços notariais 
e de registro (art. 8º, X, do Regimento Interno do 
Conselho Nacional de Justiça);

CONSIDERANDO a plena aplicação do reconhe-
cimento extrajudicial da parentalidade de caráter 
socioafetivo para aqueles que possuem dezoito 
anos ou mais;

CONSIDERANDO a possibilidade de aplicação 
desse instituto jurídico aos menores, desde que 
sejam emancipados, nos termos do parágrafo 
único do art. 5º, combinado com o art. 1º do Có-
digo Civil;

CONSIDERANDO a possibilidade de aplicação 
desse instituto, aos menores, com doze anos ou 
mais, desde que seja realizada por intermédio de 
seu(s) pai(s), nos termos do art. 1.634, VII do Có-
digo Civil, ou seja, por representação;

CONSIDERANDO ser recomendável que o Minis-
tério Público seja sempre ouvido nos casos de 
reconhecimento extrajudicial de parentalidades 
socioafetiva de menores de 18 anos;

CONSIDERANDO o que consta nos autos dos Pedi-
dos de Providência n. 0006194-84.2016.2.00.0000 
e n. 0001711.40.2018.2.00.0000.

RESOLVE:

Art. 1º O Provimento n. 63, de 14 de novembro 
de 2017, passa a vigorar com as seguintes alte-
rações:

I –o art. 10 passa a ter a seguinte redação:
Art. 10. O reconhecimento voluntário da paterni-
dade ou da maternidade socioafetiva de pessoas 
acima de 12 anos será autorizado perante os ofi-
ciais de registro civil das pessoas naturais.

II – o Provimento n. 63, passa a vigorar acrescida 
do seguinte art. 10-A:
Art. 10-A. A paternidade ou a maternidade so-
cioafetiva deve ser estável e deve estar exterio-
rizada socialmente.
§ 1º O registrador deverá atestar a existência do 
vínculo afetivo da paternidade ou maternidade 
socioafetiva mediante apuração objetiva por in-
termédio da verificação de elementos concretos.
§ 2º O requerente demonstrará a afetividade 
por todos os meios em direito admitidos, bem 
como por documentos, tais como: apontamen-
to escolar como responsável ou representante 

do aluno; inscrição do pretenso filho em plano 
de saúde ou em órgão de previdência; registro 
oficial de que residem na mesma unidade do-
miciliar; vínculo de conjugalidade - casamento 
ou união estável - com o ascendente biológico; 
inscrição como dependente do requerente em 
entidades associativas; fotografias em celebra-
ções relevantes; declaração de testemunhas 
com firma reconhecida.
§ 3º A ausência destes documentos não impede 
o registro, desde que justificada a impossibilida-
de, no entanto, o registrador deverá atestar como 
apurou o vínculo socioafetivo.
§4º Os documentos colhidos na apuração do 
vínculo socioafetivo deverão ser arquivados pelo 
registrador (originais ou cópias) juntamente com 
o requerimento.

III – o § 4º do art. 11 passa a ter a seguinte re-
dação: 
§ 4º Se o filho for menor de 18 anos, o reconheci-
mento da paternidade ou maternidade socioafe-
tiva exigirá o seu consentimento.

IV–o art. 11 passa a vigorar acrescido de um pa-
rágrafo, numerado como § 9º, na forma seguinte:
"art. 11 ...
§ 9º Atendidos os requisitos para o reconheci-
mento da paternidade ou maternidade socioafe-
tiva, o registrador encaminhará o expediente ao 
representante do Ministério Público para parecer.
I – O registro da paternidade ou maternidade so-
cioafetiva será realizado pelo registrador após o 
parecer favorável do Ministério Público.
II – Se o parecer for desfavorável, o registrador 
não procederá o registro da paternidade ou ma-
ternidade socioafetiva e comunicará o ocorrido 
ao requerente, arquivando-se o expediente.
III – Eventual dúvida referente ao registro deverá 
ser remetida ao juízo competente para dirimí-la.

V –o art. 14 passa a vigorar acrescido de dois 
parágrafo, numerados como § 1º e § 2º, na for-
ma seguinte:
"art. 14 ...
§ 1ª Somente é permitida a inclusão de um as-
cendente socioafetivo, seja do lado paterno ou 
do materno.
§ 2º A inclusão de mais de um ascendente so-
cioafetivo deverá tramitar pela via judicial.

Art. 2º Este Provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Ministro HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça

CNJ publica Provimento nº 83 que altera 
requisitos na paternidade socioafetiva
Texto aborda novos procedimentos 
relacionados ao ato dentro do Registro Civil
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Protesto em Cartório passa a ser 
gratuito para credores de todo o Brasil
CNJ publica norma nacional disciplinando o protesto gratuito por 
pessoas físicas e jurídicas e parcelamento de dívidas ao devedor

ma norma nacional publicada no dia 
30 de agosto tornou gratuito o protes-
to de dívidas para os credores de todo 

o Brasil. Na prática, o Provimento nº 86/19, 
da Corregedoria Nacional de Justiça, permite 
que pessoas físicas e jurídicas, incluindo ban-
cos e instituições financeiras fiscalizadas pelo 
Sistema Financeiro Nacional, levem seus títu-
los aos cartórios e protestem gratuitamente o 
devedor inadimplente.

A norma ainda determina que os Cartórios 
de Protesto estão autorizados a conceder parce-

lamento de emolumentos e demais acréscimos 
legais aos interessados, pela utilização de cartão 
de débito ou crédito, desde que os acréscimos 
legais sejam cobrados na primeira parcela.

Desta forma, caberá ao devedor, quando no 
ato de pagamento de sua dívida, a responsabi-
lidade de arcar com as despesas do protesto, 
incluindo taxas e emolumentos devidos aos ór-
gãos públicos. Segundo a norma, os títulos de dí-
vidas não devem ultrapassar o prazo de um ano 
no momento de apresentação para o protesto. 

O Provimento nacional ainda relaciona 

entre os documentos que podem ser levados 
a protesto gratuitamente as duplicatas escri-
turais (eletrônicas) e demais títulos e outros 
documentos de dívidas.

Segundo a Corregedoria Nacional de Jus-
tiça, a norma atende a definição do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que define que o pra-
zo para pagamento de tributos pode ser fixa-
do em lei ou ato infralegal e que o prazo para 
pagamento de tributos não se submete à ante-
rioridade. A medida entrará em vigor 90 dias 
após a sua publicação.

U
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Unidade Federada Fonte Normativa*

Acre Provimento 10/2016

Amazonas Provimento 136/2007

Bahia Decreto judiciário 5414 de 26.07.2018

Ceará (somente Fortaleza) Não possui provimento

Distrito Federal Provimento Geral da Corregedoria de 2014

Espírito Santo  Lei 11.028/2019

Goiás Lei n. 19.191/2015

Maranhão Provimento 36/2017

Minas Gerais Lei 23.204 de 27.12.2018. Postecipação total

Mato Grosso do Sul Provimento 201/2018

Mato Grosso Provimento 8/2018

Paraíba Lei n. 8.721/08

Paraná Lei n. 19.350/2017

Rio de Janeiro Ato Normativo 11/2010

Rio Grande do Norte Provimento 166/2017

Rondônia Provimento 18/2015

Roraima Não possui provimento ou Lei

Rio Grande do Sul Provimento 36/2018

Santa Catarina Lei n. 696/2017

São Paulo Lei n. 11.331/2002

Tocantins Lei n. 3.408/18 – Postecipação Total

estados que já têM postecipação do protesto

*Fonte Normativa da Permissão do Recolhimento de 
Emolumentos e Demais Acréscimos Legais a Posteriori

“Nada mais justo que o valor 
dos emolumentos cobrados 
em cartório seja pago por 

quem deu causa, ou seja, o 
devedor”

Márcio Valory,
presidente do Sinoreg-ES

Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, 
a chamada postecipação do protesto é um 
mecanismo altamente eficaz e necessário

espírito saNto 
Antes da publicação da norma nacional, pelo 
menos 20 unidades da Federação já haviam 
aderido à postecipação do protesto, definidas 
por leis ou normas estaduais. No caso do Espí-
rito Santo, uma lei publicada no dia 7 de agosto 
deste ano também prevê a postecipação dos 
emolumentos. O texto define que esta entrará 
em vigor no prazo de 90 dias após sua publica-
ção, o que acontecerá em novembro. 

“A chamada postecipação do protesto é um 

mecanismo altamente eficaz e necessário, uma 
vez que tem o objetivo de aprimorar e facilitar 
o uso do protesto, em especial pelos pequenos 
prestadores de serviços que, muitas vezes, veem 
na cobrança prévia uma barreira para que bus-
quem seus legítimos direitos. Nada mais justo 
que o valor dos emolumentos cobrados em 
cartório seja pago por quem deu causa, ou seja, 
o devedor. Além disso, a facilitação dos meios 
de cobrança certamente terá como resultado a 
redução da inadimplência”, opina o presidente 

do Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Márcio 
Valory. 

Assim como Valory, o vice-presidente do 
Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do 
Brasil – Seção Espírito Santo (IEPTB/ES) e di-
retor de protesto do Sinoreg-ES, Rogério Lugon 
Valladão, acredita que a postecipação aumenta 
muito a recuperação de crédito, já que o instru-
mento do protesto é a ferramenta com maior 
índice de recuperação disponível no mercado.
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“O protesto é a melhor ferramenta de re-
cuperação de crédito do mercado, chegando 
a apresentar um índice maior do que 70% em 
alguns tipos de títulos. A recuperação de dí-
vida ativa tem sido avaliada como muito boa 
pelos órgãos públicos que estão utilizando o 
protesto”, aponta o vice-presidente do IEP-
TB/ES. 

Recentemente, foi realizado na sede do Si-
noreg-ES, uma Assembleia Geral Ordinária 
para aprovação das contas e assuntos gerais. 
Nesta reunião, foi criada uma comissão for-
mada por dois tabeliães e um funcionário do 
IEPTB-ES, para desenvolver um planejamen-
to estratégico e definir as ações que deverão 
ser empreendidas, tais como divulgação, pro-
paganda e marketing, entre outras, com intui-
to de desenvolver o protesto de títulos e do-
cumentos de dívida para o novo cenário que 
advém da postecipação dos emolumentos.

recuperação de crédito 
Empresa capixaba que nasceu com o propó-
sito de oferecer novos recursos aos produto-
res rurais, a Casa do Adubo utiliza o protesto 
de títulos há mais de 15 anos. 

Atualmente, a empresa está presente em 
nove estados brasileiros, com unidades es-
palhadas em pontos estratégicos para aten-
der homens e mulheres do campo. “Devido 
ao grande volume de títulos emitidos, em 
diferentes Estados, a experiência com a fer-
ramenta varia de região para região, pois na 
prática não existia uma uniformidade dos 
serviços em nível nacional. Mas, de maneira 
geral, o uso da ferramenta como forma de 
recebimento do crédito é positiva”, afirma o 
presidente da Casa do Adubo, Raphael Pe-
rim Covre.

Com mais de 240 mil boletos quitados so-
mente no ano de 2018, a empresa acredita 
que a postecipação dos emolumentos tende a 
trazer melhorias ao sistema de protesto, uma 
vez que os cartórios passarão a ser parte in-
teressada no efetivo contato para pagamento 
pelo devedor. “Com a antecipação, a maior 
receita já estava garantida ao tabelionato, 
pelo pagamento pelo credor, que assumia 
não apenas o ônus da frustração do seu cré-
dito, mas também o incrementava pelas cus-
tas antecipadas”, ressalta Covre. 

Para o vice-presidente do IEPTB/ES, Ro-
gério Valladão, a postecipação permite que os 
tabelionatos de protesto sejam efetivamente 
inseridos no mercado de crédito e cobrança. 

“Atualmente, pouquíssimos títulos são 
apontados nos tabelionatos de protesto. Com 
a postecipação, o protesto, que sempre foi 

considerado a melhor ferramenta para a re-
cuperação de crédito, passa a ser interessante 
para o credor. Temos certeza que com a pos-
tecipação, o movimento e a arrecadação dos 
tabelionatos de protesto vão aumentar signi-
ficativamente”, enfatiza Valladão.

serveNtias 
Na prática, quem trabalha diariamente no 
balcão do cartório concorda que a postecipa-
ção irá aumentar a arrecadação das serven-
tias extrajudicias com o protesto de títulos. 

Para o oficial substituto do 1º Ofício da 2ª 

“Na serventia na qual 
trabalho, chegamos a ter 
80% de títulos quitados e 

retirados. Lembro ainda que 
para atingir este resultado 
gastamos apenas quatro 

dias.”

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

da 2ª Zona de Serra (ES)

Oficial substituto do 1º Ofício da 2ª Zona 
da Serra (ES), Bruno do Valle Couto Teixeira 
diz que a postecipação do protesto é 
extremamente positiva

“O protesto é a melhor 
ferramenta de recuperação 

de crédito do mercado, 
chegando a apresentar um 

índice maior do que 70% em 
alguns tipos de títulos”

Rogério Lugon Valladão,
vice-presidente do IEPTB/ES

Segundo o vice-presidente do IEPTB/ES, 
Rogério Valladão, a postecipação aumenta 
muito a recuperação de crédito para os 
envolvidos na negociação
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Presidente da Casa do Adubo, Raphael Perim 
Covre, que utiliza o protesto, acredita que a 
postecipação dos emolumentos tende a trazer 
melhorias ao sistema

“A postecipação representa 
o início de um novo tempo 

para o Protesto, pois 
possibilitará conceder aos 
credores a gratuidade do 
apontamento de títulos 
vencidos e não pagos” 

Pedro Silvio Spagnol Filho,
escrevente

Para o escrevente Pedro Silvio Spagnol Filho, a 
postecipação será um divisor de águas para o 
instituto do protesto extrajudicial capixaba

1º Ofício da 2ª Zona da Serra (ES) instalou 
um terminal de autoatendimento on-line e 
gratuito em que podem ser consultados títulos 
protestados

Zona de Serra (ES), Bruno do Valle Couto 
Teixeira, o protesto de títulos é extremamen-
te positivo, mas pode alcançar números ain-
da melhores. 

“Na serventia na qual trabalho, chegamos a 
ter 80% de títulos quitados e retirados. Lem-
bro ainda que para atingir este resultado gas-
tamos apenas quatro dias. No caso das CDAs 
aumentamos a performance em média, em 
torno de 2000% com a utilização do Instituto 
de Protesto. Se houvesse um trabalho de inte-
ligência por parte dos entes (União, Estado e 
Município) para apresentar as CDAs em um 
menor tempo após seu vencimento e uma 
atualização dos endereços dos contribuintes, 
este resultado de 2000% seria ainda maior”, 
comenta o oficial. 

Ainda de acordo com ele, a partir do mo-
mento que a renegociação da dívida estiver 
devidamente implementada na Federação, o 
número de inadimplência será ainda menor. 
“Por vezes, o devedor vem ao Tabelionato 
tentar elidir uma dívida que se encontra pro-
testada, mas o Tabelionato não pode receber 
por inúmeras razões, sendo que uma delas é 
o caso da falência”, pondera o oficial.

Já o escrevente responsável pelo Protesto 
de Títulos e Documentos no 1º Ofício de Li-
nhares, Pedro Silvio Spagnol Filho, diz que a 

postecipação será um divisor de águas para 
o instituto do protesto extrajudicial capixaba, 
que nos últimos anos vem sofrendo crescente 
queda nos índices de apontamentos, chegan-
do ao iminente risco de se tornar um proce-
dimento inviável. 

“A postecipação representa o início de um 
novo tempo para o Protesto, pois possibili-
tará conceder aos credores a gratuidade do 
apontamento de títulos vencidos e não pagos, 
determinando que os emolumentos fiquem a 
cargo dos devedores, e não mais daqueles que 
já sofreram com o não pagamento do título e 

hoje ainda encontram o obstáculo de ter que 
arcar com os emolumentos para levar esse tí-
tulo a protesto”, argumenta o escrevente.

Uma novidade recente do 1º Ofício da 2ª 
Zona de Serra (ES), que visa garantir a efi-
ciência do Protesto, é a instalação de um ter-
minal de autoatendimento on-line e gratuito. 
Localizado na recepção do cartório, os usuá-
rios podem verificar, gratuitamente, se cons-
tam ou não protestos de pessoas naturais ou 
jurídicas.

“A consulta permite verificar os protestos 
lavrados nos Tabelionatos de todo o Brasil. É 
rápido e simples: basta digitar o CPF ou CNPJ 
e as informações são exibidas na tela. A pes-
quisa se refere aos últimos 5 anos e informa 
a quantidade de títulos protestados, o conta-
to e endereço do Tabelionato onde a consulta 
foi positiva. Além disso, no próprio terminal 
é possível enviar a consulta por e-mail. Lem-
brando que esta consulta não vale como certi-
dão”, salienta Bruno do Valle.
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agoberto Nogueira Filho é advogado, 
administrador de empresas, procura-
dor e atual deputado federal pelo Par-

tido Democrático Trabalhista (PDT), eleito 
pelo Estado do Mato Grosso do Sul, tornan-
do-se presidente estadual do PDT. Formado 
em Direito pela Universidade Riopretense 
(UNIRP) em 1981 e em administração de em-
presas pela mesma instituição, o legislador vê 
o serviço extrajudicial brasileiro como uma 
forma de desafogar os litígios que abarrotam 
o Poder Judiciário.

Nogueira também é autor do projeto de 
lei 10.365/2018, que determina que todos os 
atos procedimentais referentes às duplicatas e 
outros títulos de dívida encaminhados a Pro-
testo independam de prévio pagamento de 
emolumentos e despesas, que deverão ser qui-
tadas após o efetivo recebimento dos valores 
devidos. Embora já haja uma norma nacional 
da Corregedoria sobre o assunto, o deputado 
quer disseminar essa forma de cobrança no le-
gislativo e perpetuar a prática de uma vez por 
todas. Em entrevista à Revista de Direito No-
tarial e Registral do ES, ele afirma que o pro-
jeto tornará “o protesto ainda mais acessível e 
barato para todos”. 

Deputado federal Dagoberto Nogueira defende lei que torne gratuito o protesto para o credor
em todo o território nacional

“Com a uniformização da regra de pagamento 
nacionalmente, o protesto se tornará ainda 
mais acessível e barato para todos”
Segundo o deputado Dagoberto Nogueira, o PL 10.365/2018 se propõe a unifor-
mizar as regras de cobrança dos emolumentos dos cartórios de protesto do Brasil

“Este projeto de lei encontra 
resistência daqueles que 

se beneficiam com as 
regras rígidas e alto preço 

do protesto de títulos, 
especialmente das empresas 

que fazem negativação 
direta, como os birôs de 

crédito”

18 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto
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Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
O projeto de lei n° 10.365 de 2018, de sua au-
toria, propõe que todos os atos procedimen-
tais referentes às duplicatas e outros títulos 
de dívida encaminhados a protesto indepen-
dem de prévio pagamento de emolumentos 
e despesas, que deverão ser quitadas após 
o efetivo recebimento dos valores devidos. 
Qual a importância desse projeto? 
Dagoberto Nogueira – O PL 10.365/2018 se 
propõe a uniformizar as regras de cobrança dos 
emolumentos dos cartórios de protesto do Bra-
sil. E essa uniformização é muito importante 
para todo o mercado, pois tornará mais acessí-
vel, simples e barato o uso dessa ferramenta pú-
blica eficientíssima na recuperação de créditos. 
Com a postergação do momento de pagamento 
dos emolumentos dos tabeliães de protesto, o 
credor não precisará mais pagar para recuperar 
seus créditos. Em todo o país qualquer pessoa, 
física ou jurídica, poderá cobrar suas dívidas 
usando esse instrumento público sem ônus, 
não precisará mais colocar "dinheiro bom em 
dinheiro podre", como se costuma dizer.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como está o andamento deste projeto na 
Câmara dos Deputados? Por que ele não vai 
para frente? 
Dagoberto Nogueira – Este projeto de lei en-
contra resistência daqueles que se beneficiam 
com as regras rígidas e alto preço do protesto 
de títulos, especialmente das empresas que 
fazem negativação direta, como os birôs de 
crédito, pois sabem que com isso os credores 
tendem a preferir usar uma ferramenta públi-
ca, eficiente, segura e totalmente legal.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Esse projeto de lei incentivaria os credores a 
protestar cada vez mais e ajudaria a desjudi-
cializar determinados atos? 

Dagoberto Nogueira – Exatamente. Mesmo 
agora, sem a postergação, milhares de títulos 
são pagos nos cartórios de protesto, evitando 
o ajuizamento de ações de cobrança e execu-
ção. Com a uniformização da regra de paga-
mento nacionalmente, o protesto se tornará 
ainda mais acessível e barato para todos, o 
que aumentará seu uso e, consequentemente, 
diminuirá a necessidade de ajuizamento das 
cobranças.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como vê a recuperação de crédito pelos car-
tórios de Protesto? Além da postecipação, a 
recuperação da dívida ativa e a renegociação 
de dívidas têm sido efetivas?
Dagoberto Nogueira – É inegável o papel 
social, a eficiência e utilidade do protesto na 
recuperação de créditos em todo o País. Pelos 
índices divulgados pelo Instituto de Protesto 
do Brasil, mais de 50% dos títulos encami-
nhados a protesto, hoje, são pagos em três 
dias úteis. E esse número chega a ser superior 
a 80% quando consideram os cancelamentos 
dos protestos nos seis primeiros meses. O pro-
testo já é hoje a ferramenta de recuperação de 
crédito mais efetiva do mercado.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Por que alguns estados têm relutado para 
aprovar a lei da postecipação? Falta vontade 
política? 
Dagoberto Nogueira – Sim, além da pressão 
daqueles que temem perder clientes para o 
protesto. Ocorre que o protesto é o único ins-
trumento público de recuperação de créditos, 
único com força de interromper a prescrição 
dos títulos, único que torna pública a dívida 
com segurança e legalidade.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
A postecipação do Protesto gera mais receita 
para os cartórios e para o Poder Judiciário 
como um todo? Como vê essa questão? 
Dagoberto Nogueira – Alguns tribunais, 
nos estados onde a postergação ainda não é 
uma realidade receiam perder receita, uma 
vez que a cobrança dos emolumentos só será 
feita quando a dívida for paga [no prazo para 
pagamento do título em cartório, na sua reti-
rada, no cancelamento do protesto] e como 
vários tribunais recebem percentuais sobre as 

receitas dos cartórios, teme-se que este valor 
arrecadado caia. Essa hipótese não tende a 
prosperar, uma vez que o volume de títulos a 
serem encaminhados a protesto segundo essa 
nova regra será bem maior que o atual, o que 
compensará eventuais perdas.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como enxerga o papel dos cartórios no atual 
cenário político e econômico do País? O ser-
viço extrajudicial tem sido debatido como 
deveria no Congresso Nacional? 
Dagoberto Nogueira – Infelizmente os cartó-
rios têm sido atacados e criticados de forma 
veemente no ambiente legislativo, mas por 
puro desconhecimento do papel social que 
desempenham. É inegável que há muito a me-
lhorar nos serviços, nas tabelas, mas não pode 
ser desconsiderado o fato de que os tabeliães 
e registradores só podem agir segundo a lei e 
as normas dos tribunais estaduais. Ali residem 
os maiores problemas, trava, exigências desca-
bidas, dificuldade para se modernizarem, para 
simplificarem processos, apenas e tão somente 
por meio de lei ou autorização das suas Cor-
regedorias os cartórios podem alterar seus 
procedimentos. E quando lutam por regras 
mais justas, socialmente relevantes, como no 
caso do PL 10.365/2018, sofrem resistência 
pesada. Os cartórios brasileiros têm um pa-
pel social inegável, trazem segurança jurídica, 
publicidade, economia, na prática dos atos da 
vida civil e negocial. O serviço de protesto, 
por exemplo, pode impactar positivamente na 
queda do custo Brasil, na recuperação efetiva 
de créditos públicos e privados, os tribunais 
poderão se dedicar mais às suas funções mais 
relevantes, como aconteceu quando se permi-
tiu fazer divórcio e o inventário nos cartórios 
de notas, milhões de processos deixaram de 
lotar as varas cíveis e de família. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
No dia 30 de agosto, o CNJ publicou o Pro-
vimento 86, que dispõe sobre a possibilidade 
de pagamento postergado de emolumentos 
em todo território nacional. Qual a impor-
tância desse Provimento? Isso muda algum 
item do projeto de lei?
Dagoberto Nogueira – Não muda porque a 
lei trará mais segurança a essa nova forma de 
recebimento.

“Com a postergação do 
momento de pagamento dos 
emolumentos dos tabeliães 
de protesto, o credor não 
precisará mais pagar para 
recuperar seus créditos”
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Provimento nº 86, de 29 de agosto de 2019.

Dispõe sobre a possibilidade de pagamen-
to postergado de emolumentos, acréscimos 
legais e demais despesas, devidos pela apre-
sentação de títulos ou outros documentos de 
dívida para protesto e dá outras providências.

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTI-
ÇA, usando de suas atribuições constitucio-
nais, legais e regimentais e

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e 
de normatização do Poder Judiciário dos atos 
praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, 
II e III, da Constituição Federal de 1988);

CONSIDERANDO a competência do Poder 
Judiciário de fiscalizar os serviços extrajudi-
ciais (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da 
Constituição Federal);

CONSIDERANDO a competência da Corre-
gedoria Nacional de Justiça de expedir provi-
mentos e outros atos normativos destinados 
ao aperfeiçoamento das atividades dos ser-
viços extrajudiciais (art. 8º, X, do Regimento 
Interno do Conselho Nacional de Justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos serviços 
extrajudiciais de cumprir as normas técnicas 
estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 
38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994);

CONSIDERANDO os princípios da suprema-
cia do interesse público, eficiência, continuida-
de do serviço público e da segurança jurídica;

CONSIDERANDO a necessidade de pro-
porcionar a melhor prestação de serviço, com 
acessibilidade isonômica aos usuários, de cor-
rigir as distorções em busca da modicidade 
dos emolumentos, da produtividade, da eco-
nomicidade, da moralidade e da proporciona-
lidade na prestação dos serviços extrajudiciais;

CONSIDERANDO que “presumem-se a car-
go do devedor as despesas com o pagamento e 

a quitação", segundo a regra geral estabelecida 
no art. 325 do Código Civil;

CONSIDERANDO que a exigência de depó-
sito prévio dos emolumentos e demais des-
pesas devidas para o protesto extrajudicial é 
facultativa, consoante a inteligência do §1º do 
art. 37 da Lei Federal nº 9.492/1997;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal 
Federal já definiu que o prazo para pagamen-
to de tributos pode ser fixado em lei ou ato 
infralegal (STF, Pleno, RE 140.669, Rel. Min. 
Ilmar Galvão, DJ 18/05/2001) e que o prazo 
para pagamento de tributos não se submete à 
anterioridade (STF – Súmula Vinculante 50);

CONSIDERANDO o decidido no Pedido de 
Providências n. 000049-07.2019.2.00.000,

RESOLVE:

Art. 1º Pelos atos que praticarem os Tabeliães 
de Protesto de Títulos ou os responsáveis inte-
rinos pelo expediente perceberão diretamente 
das partes, a título de remuneração, os emolu-
mentos integrais a eles destinados, fixados pela 
lei da respectiva unidade da Federação, além do 
reembolso dos tributos, tarifas, demais despe-
sas e dos acréscimos instituídos por lei a título 
de taxa de fiscalização do serviço extrajudicial, 
custas, contribuições, custeio de atos gratuitos, 
e à entidade previdenciária ou assistencial, fa-
cultada a exigência do depósito prévio.

Art. 2º A apresentação, distribuição e todos 
os atos procedimentais pertinentes às dupli-
catas escriturais (eletrônicas) e demais títulos 
e outros documentos de dívidas encaminha-
dos a protesto por Banco, Financeira ou pes-
soa jurídica fiscalizada por órgãos do Sistema 
Financeiro Nacional, na qualidade de credor 
ou apresentante, independem de depósito ou 
pagamento prévio dos emolumentos e dos 
demais acréscimos legais e das despesas que 
estão contemplados no caput, cujos valores 
devidos serão exigidos dos interessados, de 
acordo com a tabela de emolumentos e das 

despesas reembolsáveis vigentes na data:

I - da protocolização, quando da desistência do 
pedido do protesto, do pagamento elisivo do 
protesto ou do aceite ou devolução de devedor;

II - do pedido de cancelamento do registro 
do protesto ou da recepção de ordem judicial 
para a sustação ou cancelamento definitivo do 
protesto ou de seus efeitos.

§ 1º As disposições do caput deste artigo apli-
cam-se:

a) às pessoas jurídicas fiscalizadas por agên-
cias que regulam as atividades de serviços pú-
blicos que são executados por empresas priva-
das sob concessão, permissão ou autorização, 
na qualidade de credoras, bem como aos cre-
dores ou apresentantes de decisões judiciais 
transitadas em julgado oriundas da Justiça 
Estadual, da Justiça Federal ou da Justiça do 
Trabalho e à União Federal, aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Municípios e às suas res-
pectivas Autarquias e Fundações Públicas no 
que concerne às suas certidões da dívida ativa.

b) a qualquer pessoa física ou jurídica desde 
que o vencimento do título ou do documento 
de dívida não ultrapasse o prazo de 1 (um) ano 
no momento da apresentação para protesto.

§2º Os valores destinados aos Ofícios de dis-
tribuição ou outros serviços extrajudiciais, aos 
entes públicos ou entidades, a título de emo-
lumentos, custas, taxa de fiscalização, contri-
buições, custeio de atos gratuitos, tributos, ou 
de caráter assistencial, serão devidos na forma 
prevista no caput deste artigo, e repassados 
somente após o efetivo recebimento pelo Ta-
belião de Protesto.

Art. 3º Nenhum valor será devido pelo exa-
me do título ou documento de dívida devol-
vido ao apresentante por motivo de irregula-
ridade formal.

Art. 4º Os emolumentos devidos pela proto-

Provimento 86 disciplina 
a postecipação do protesto 
em todo território nacional
Documento publicado pelo CNJ no dia 
30 de agosto entra em vigor após 90 dias
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colização dos títulos e documentos de dívida 
que foram protestados nas hipóteses definidas 
no art. 2º e seu § 1º são de propriedade do ta-
belião de protesto ou do oficial de distribui-
ção, quando for o caso, que à época praticou 
o respectivo ato.

Parágrafo Único. Na hipótese do caput deste 
artigo, caberá ao novo tabelião de protesto ou 
ao responsável interino pelo expediente per-
ceber apenas os emolumentos devidos pelo 
cancelamento do registro do protesto e, tam-
bém, transferir os emolumentos devidos pela 
protocolização para o tabelião de protesto ou 

o oficial de distribuição, quando for o caso, 
que à época o praticou, ou, ainda, para o seu 
respectivo espólio ou herdeiros, sob pena de 
responsabilidade funcional, além de outras 
sanções cíveis e criminais cabíveis.

Art. 5º Ficam os tabeliães de protesto ou os 
responsáveis interinos pelo expediente da ser-
ventia autorizados a conceder parcelamento 
de emolumentos e demais acréscimos legais 
aos interessados, através de cartão de débito 
ou de crédito, desde que sejam cobrados na 
primeira parcela os acréscimos legais que es-
tão contemplados no art. 2º.

Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal pode-
rão estabelecer, no âmbito de sua competên-
cia, metodologia que preserve o equilíbrio 
econômico-financeiro do serviço público de-
legado, sem ônus para o Poder Público.

Art. 7º Este provimento entra em vigor após 
decorridos 90 (noventa) dias de sua publica-
ção oficial.

Brasília, 29 de agosto de 2019.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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provada pelo Senado Federal no dia 21 
de agosto, a Medida Provisória (MP) 
da Liberdade Econômica pretende, 

segundo o Governo, diminuir a burocracia 
e facilitar a abertura de empresas, principal-
mente de micro e pequeno porte.

Durante a votação da proposta, no entanto, 
os senadores decidiram incluir o parágrafo 3º 
ao art. 1.368-C do Código Civil com o intuito 
de dispensar o registro dos regulamentos dos 
fundos de investimento em Cartório de Títu-
los e Documentos. 

Embora o Instituto de Registro de Títulos e 
Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil 
(IRTDPJBrasil) não seja contra a MP, a ins-
tituição se posicionou contra o texto por en-
tender que na forma atual ela desfavorece o 
serviço extrajudicial. 

Nota técNica sobre 
a Mp Nº 881/2019

Medida Provisória da Liberdade Econômica 

O Instituto de Registro de Títulos e Documen-
tos e de Pessoas Jurídicas do Brasil (IRTDP-
JBrasil) vem esclarecer à sociedade brasileira 
sua objeção à redação final de acréscimo do § 
3º ao artigo 1.386-C do Código Civil, advin-
do do Projeto de Lei de Conversão nº 21 de 
2019, da Câmara dos Deputados, referente à 
Medida Provisória nº 881 (Medida Provisória 
da Liberdade Econômica).

A proposta de incluir o § 3º ao art. 1.368-
C do Código Civil com o intuito de dispen-
sar o registro dos regulamentos dos fundos 
de investimento em Cartório de Títulos e 
Documentos desrespeita os efeitos legal-
mente gerados pelos Registros Públicos, 
únicos hábeis a produzir eficácia perante 
terceiros, autenticidade, publicidade e se-
gurança jurídica, os quais estarão ausentes, 
caso admitido o registro meramente admi-
nistrativo perante a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).

Ademais, é importante enfatizar que a re-
gulação atual (artigos 8º, III, e 136, IV, da 
Instrução CVM nº 555/2014), elaborada pela 
própria CVM, estabelece a necessidade de 
registrar o regulamento e a ata de assembleia 

geral que delibere a cisão, fusão, incorporação 
e transformação do fundo de investimento. 
Também é preciso salientar que, na redação 
original da MP nº 881, o dispositivo se restrin-
gia a incumbir à CVM a regulação normativo
-administrativa da matéria, sem inovar, neste 
ponto, na esfera registral.

Por isso, entendemos que a manutenção dos 
citados registros no Cartório de Títulos e Do-
cumentos é a medida que traz maior seguran-
ça ao consumidor e investidor cotista, que terá 
amplo acesso aos documentos registrados, 
com consequente resguardo dos seus direitos 
e do seu patrimônio investido.

Os Cartórios de Títulos e Documentos são 
veementemente favoráveis a todas as medidas 
necessárias à ampliação da liberdade econô-
mica no Brasil, apresentando-se como agentes 
fundamentais na consecução desse objetivo 
e, simultaneamente, oferecendo segurança 
jurídica e proteção ao consumidor, com a 
transparência das informações registradas, 
diariamente compartilhadas com os órgãos 
fiscalizadores da Administração Pública, tais 
como a Receita Federal do Brasil e a recém-
criada Unidade de Inteligência Financeira 
(UIF), antigo Conselho de Controle de Ativi-
dades Financeiras (COAF).

IRTDPJBrasil divulga Nota Técnica 
sobre MP da Liberdade Econômica
Instituto diz que redação final da matéria 
desfavorece Cartórios de Títulos e Documentos

A
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo
Mês de julho 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 JUNHO/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, convocada 
exclusivamente para fins de decisão relativa às novas 
regras do repasse, tendo em vista a arrecadação de-
ficitária do FARPEN, informamos que a redução per-
centual do repasse no Mês de JULHO/2019 foi de:

Redução global do repasse: 39,50% (trinta e nove e 
meio por cento), aplicando-se este percentual para 
todas as rubricas que atualmente são pagas pelo 
FARPEN.

Vitória, 01 de agosto de 2019.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  519.874,70
Saldo em caixa mês anterior  21.857,85
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES  0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   541.732,55

B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  460.624,10 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  31.927,64 
3 – Devolução FARPEN 19.165,48 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 834,15 
5 - Repasse ao Sinoreg-ES 10.397,49 
5.1 - 2% referente depósito entre 18/06 a 30/06 249,71 
6 – Repasse à AMAGES 10.387,44 
6.1 – 2% referente depósito entre 18/06 a 30/06 249,71 
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 007/2019 2.739,43 

SALDO LÍQUIDO   (536.575,15)   5.157,40
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. (CDB)  (51.987,47)
C.a – 10% referente depósito entre 18/06 a 30/06   (1.248,54)
SALDO  5.157,40
Recebimentos entre 18/07 a 31/07  9.797,26
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  14.954,66
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rimeiramente, antes de falar da pa-
ternidade socioafetiva é importante 
compreender o universo que envolve o 

Direito de Família. Temos que este é um con-
junto de disposições legais de ordem privada 
e/ou social que regulam as relações jurídicas 
pessoais cíveis e patrimoniais de pessoas uni-
das pelo parentesco, pelo matrimônio, pela 
união estável, ou por outros meios de consti-
tuição de família. Destacam-se ainda os insti-
tutos da tutela e da curatela.

No passado o conceito de família era visto 
exclusivamente como a união do homem e da 
mulher com o objetivo de procriarem, visan-
do dar continuidade da espécie humana. Por 
vezes, a individualidade sobrevalia aos demais 
interesses do lar. Entretanto, essa concepção 
caiu em desuso nos últimos anos, as mudan-
ças culturais foram acontecendo na medida 
em que as relações familiares sofreram trans-
formações significativas.

A Constituição Federal de 1988 teve um 
papel importante nesse cenário, uma vez que 
buscou exaltar e proteger os direitos humanos, 
afastando a alta incidência de discriminações 
e preconceitos das mais diversas espécies que 
sempre existiram. 

Tal fato, não só deu um novo rosto ao concei-
to de família, mas foi além do mero casamen-
to e instituiu a entidade familiar como aquela 
em que há o envolvimento de vínculos afeti-
vos, conforme previsto em seu art. 227, §6º.

A Carta Magna entra em vigor no ordena-
mento jurídico para modificar através de seus 
princípios essa ideologia, com base no prin-
cípio da dignidade da pessoa humana art. 1º, 
III e no art. 277, § 6º ambos da CF, dispondo 
o art. 277, § 6º que: “os filhos havidos ou não 
na relação de casamento, ou por adoção, terão 
os mesmos direitos e qualificações proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relati-
vas à filiação”.

Por sua vez, o artigo 1.593 do Código Civil, 
com respaldo da norma constitucional, revela 
que “o parentesco é natural ou civil, conforme 
resulte de consanguinidade ou outra origem”, 
do qual se depreende aquele parentesco oriun-
do de reprodução assistida ou do vínculo so-
cioafetivo. Assim, temos que o vínculo poderá 

avigorar-se nos mais diversos núcleos familia-
res que compõem a sociedade.

A filiação desse modo é reconhecida pelos 
entes familiares e pela sociedade pelo laço de 
afetividade existente entre o pai afetivo e o fi-
lho afetivo, e pela demonstração do cuidado, 
do zelo e do amor inerentes à relação entre pai 
e filho com as suas responsabilidades e deveres.

Segundo Maria Berenice Dias:
Não mais se identifica como família exclu-
sivamente o relacionamento selado pelo 
matrimônio. O conceito de família alargou-

se passando a albergar os vínculos gerados 
pela presença de um envolvimento afetivo. 
O amor tornou-se um fato jurídico merece-
dor de proteção constitucional. A existência 
de um elo de afetividade é o que basta para 
o reconhecimento de uma entidade fami-
liar. Com o desaparecimento da família pa-
triarcal e matrimonializada, passou a famí-
lia a ser identificada pelo laço de afetividade 
que une pessoas. (DIAS, 2009, p. 22).
Avançando no tema, em novembro de 2017, 

o Conselho Nacional de Justiça botou uma pá 

Reconhecimento da Paternidade Socioafetiva 
em Cartórios e os efeitos dos atos normativos 
do Conselho Nacional de Justiça
Por Caio Gianordoli Ivanov*

P
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“Imprescindível frisar que 
essa nova relação familiar 

estabelece também o vínculo 
com direitos e deveres 

iguais àqueles existentes na 
paternidade ‘de sangue’"

de cal em cima de qualquer visão intolerante 
ou de rejeição aos novos paradigmas das rela-
ções familiares. 

Em um primeiro momento, com a publi-
cação do Provimento nº 63, permitiu-se aos 
cidadãos brasileiros realizarem o reconheci-
mento voluntário da paternidade ou da ma-
ternidade socioafetiva de pessoa de qualquer 
idade, de forma unilateral e sem implicar o 
registro de mais de dois pais e de duas mães 
no registro.

Ou seja, com a vigência do supracitado Pro-
vimento, aquele que possuí um vínculo afetivo 
com determinada pessoa, seja pelo tempo de 
convivência, que não sendo parente consan-
guíneo, poderá declarar-se como pai ou mãe 
socioafetivo de outrem. O maior exemplo dis-
so é o caso de famílias constituídas por pais 
divorciados, separados e/ou pais solteiros com 
filhos que passam a conviver com um novo 
companheiro. 

Para tanto, o ato normativo vedou qualquer 
restrição em relação ao estado civil do interes-
sado em reconhecer a paternidade ou mater-
nidade socioafetiva, exigindo apenas que este 
tenha a idade mínima de 18 (dezoito) anos, 
haja diferença de, no mínimo, 16 (dezesseis) 
anos entre o interessado e o filho a ser reco-
nhecido, e não haja vínculo de parentesco bio-
lógico entre as partes.

Ocorre que no dia 14 de agosto de 2019 sur-
ge um novo capítulo para o tema. O Correge-
dor Nacional de Justiça, Ministro Humberto 
Martins, assinou o Provimento nº 83/2019, 
alterando a Seção II do provimento anterior, 
trazendo significativas mudanças no instituto 
objeto de análise deste estudo. 

De acordo com a nova redação, a primei-

ra modificação se refere à idade mínima, de 
modo que passa a ser autorizado perante os 
cartórios o reconhecimento voluntário da 
paternidade ou da maternidade socioafetiva 
de pessoas acima de 12 anos. Como dito an-
teriormente, esse reconhecimento voluntário 
era autorizado para pessoas de qualquer idade.

Pelo que se percebe, a alteração normativa 
buscou corrigir uma precipitação do legisla-
dor envolvendo o consentimento do registra-
do, na medida em que caberá ao registrador 
civil atestar a existência do vínculo afetivo da 
paternidade ou maternidade socioafetiva me-
diante apuração objetiva por intermédio da 
verificação de elementos concretos. 

Entendeu-se que o indivíduo menor de 12 
(doze) anos carece de discernimento social 
formado para manifestar sua vontade em ter 
ou não determinada pessoa como “novo pai 
ou mãe”, seja até mesmo por ainda não ter 
elementos suficientes para criar vínculo afeti-
vo com um terceiro. Ademais, para que seja 
caracterizada, a paternidade ou maternidade 
socioafetiva deve ser estável e deve estar exte-
riorizada socialmente. 

Por sua vez, o requerente interessado deverá 
demonstrar a afetividade por todos os meios 
em direito admitidos, bem como por docu-
mentos, tais como: ações envolvendo respon-
sabilidades escolares da criança, inscrição do 
pretenso filho em plano de saúde ou em órgão 
de previdência, registro oficial de mesma resi-
dência, eventual demonstração de vínculo con-
jugal, seja por casamento ou união estável, com 
o ascendente biológico, dentre outros meios. 

No entanto, o Provimento nº 83 revela que 
a ausência dos documentos mencionados no 
parágrafo anterior não impede o registro da 
paternidade ou maternidade socioafetiva, 
desde que justificada a impossibilidade pelo 
registrador, que deverá atestar como apurou o 
vínculo afetivo. Insta salientar, por prudência 
legal, que os documentos colhidos na apura-
ção deverão ser arquivados juntamente com o 
requerimento.

Seguindo para outra alteração substancial, 
temos o que trata do consentimento. Neste pon-
to, se o filho for menor de 18 anos, o reconhe-
cimento da filiação socioafetiva exigirá o seu 

consentimento. No provimento anterior, essa 
aquiescência era para filho maior de 12 anos.

A coleta da anuência tanto do pai quanto da 
mãe e do filho menor de dezoito anos deverá 
ser feita junto o oficial ou escrevente autori-
zado. Na falta da mãe ou do pai do menor, na 
impossibilidade de manifestação válida destes 
ou do filho, quando exigido, o caso será apre-
sentado ao juiz competente nos termos da le-
gislação local.

Posto isso, atendidos os requisitos para o 
reconhecimento da maternidade ou paterni-
dade socioafetiva, o registrador deverá enca-
minhar o expediente ao representante do Mi-
nistério Público para parecer. Caso o parecer 
seja favorável, o registro será realizado. Se for 
desfavorável, o registrador civil irá comunicar 
o ocorrido ao requerente e arquivará o reque-
rimento. Havendo discordância por parte do 
interessado, terá de recorrer ao judiciário para 
sanar o imbróglio. Até mesmo eventual dúvi-
da referente ao registro deverá ser remetida ao 
juízo competente para dirimi-la.

Noutro giro, não menos importante, uma 
terceira alteração trazida no novo texto, diz 
respeito ao quantitativo de pretensos pais ou 
mães que desejam figurar como socioafetivos, 
prevalecendo a ideia de que somente é permi-
tida a inclusão de um ascendente socioafeti-
vo, seja do lado paterno ou do materno e que 
a inclusão de mais de um ascendente nesses 
moldes deverá tramitar pela via judicial.

Verifica-se que a filiação socioafetiva tor-
nou-se um instituto que uma vez configurado, 
não há que se falar em negação dependendo 
do caso concreto, eis que tendo existido a pos-
se do estado de filho, o tratamento, o cuidado 
e o nome, não pode ser desconfigurada. A ex-
ceção incorre quando o pai afetivo recaia em 
erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Imprescindível frisar que essa nova relação 
familiar estabelece também o vínculo com 
direitos e deveres iguais àqueles existentes na 
paternidade “de sangue”, na medida em que os 
pais socioafetivos ficam sujeitos ao exercício do 
poder familiar em sua plenitude, aqui entendi-
dos como os direitos à educação, criação e ali-
mentação, assim como a incidência dos direitos 
sucessórios, a exemplo de eventual herança.
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A igualdade entre filhos apresenta-se como 
uma realidade, superando qualquer modali-
dade de separação entre eles. O filho biológico 
ou não biológico, o havido durante a constân-
cia do casamento ou não, o filho devidamente 
reconhecido ou o adotado, não poderão, se-
gundo a Constituição Federal, ser discrimina-
dos e, portanto, deverão ter os seus direitos e 
deveres devidamente resguardados em face do 
princípio da igualdade jurídica entre os filhos 
e da dignidade da pessoa humana.

Deste modo, consoante Maria Helena Diniz:
[...] (a) não pode haver nenhuma distinção 
entre filhos legítimos, naturais e adotivos, 
quanto ao nome, direitos, poder familiar, ali-
mentos e sucessão; (b) permite o reconheci-
mento de filhos havidos fora do casamento; 
(c) proíbe que se revele no assento do nas-
cimento a ilegitimidade simples ou espurie-
dade; (d) veda designações discriminatórias 
relativas à filiação. (DINIZ, 2007, p. 21).
Com todas essas mudanças a filiação so-

cioafetiva ficou mais amparada, na isonomia 
do tratamento entre os filhos, entretanto, den-
tro de toda a dita igualdade entre eles, existe, 
ainda, um efeito gerado pela filiação, que é o 
direito patrimonial, que merece atenção.

Para Carlos Roberto Gonçalves:
Em face da atual Constituição Federal (art. 
227, § 6º), do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (art. 20) e do Código Civil de 
2002 (art. 1.596), não mais subsistem as 
desigualdades entre filhos consangüíneos e 
adotivos, legítimos e ilegítimos, que cons-
tavam dos arts. 377 e 1.605 e parágrafos (o 
§ 1º já estava revogado pelo art. 54 da LD) 
do Código Civil de 1916. Hoje, todos her-
dam em igualdade de condições. Mesmo os 
adotados pelo sistema do diploma revogado 
(adoção restrita) preferem aos ascendentes. 
O mesmo ocorre com os filhos consangüí-
neos havidos fora do casamento, desde que 
reconhecidos. (GONÇALVES, 2007, p. 43).
Vê-se que o afeto não pode mais ser sim-

plesmente ignorado e que diante dos direitos 
patrimoniais e da igualdade existente entre os 
filhos, não pode o direito rejeitar o fato de que 
o direito sucessório ao filho afetivo pode ser 
reconhecido.

Aponta Guilherme Calmon Gama:

Trata-se do vínculo que decorre da relação 
socioafetiva constatada entre filhos e pais — 
ou entre o filho e apenas um deles —, ten-
do como fundamento o afeto, o sentimento 
existente entre eles: 'melhor pai ou mãe nem 
sempre é aquele que biologicamente ocupa 
tal lugar, mas a pessoa que exerce tal função, 
substituindo o vínculo biológico pelo afeti-
vo'. (GAMA, 2003, pp. 482-483).
Depois de reconhecida a socioafetividade, o 

ato é irrevogável, com exceção dos vícios de 
consentimentos que possam existir.

Carlos Roberto Gonçalves aponta que:
Com relação ao direito sucessório, todos os 
filhos concorrem, em igualdade de condi-
ções com os filhos de sangue, em razão da 
paridade estabelecida pelos arts. 227, § 6º 
da Constituição e art. 1.628 do Código Ci-
vil. Em conseqüência, os direitos hereditá-
rios envolvem também a sucessão dos avós 
e dos colaterais, tudo identicamente como 
acontece na filiação biológica. (GONÇAL-
VES, 2008, p.361).
Conclui-se, desta forma, que a Constituição 

Federal de 1988 inovou na esfera do pensa-
mento jurídico e da concepção social da famí-
lia, introduzindo a igualdade entre os filhos, 
independente da natureza da filiação, elevan-
do ao máximo o princípio da dignidade da 
pessoa humana.

O Provimento nº 63, seguindo as recentes 
alterações trazidas pelo Provimento nº 83 do 
CNJ, portanto, se apresentam como medidas 
salutares em consonância aos novos paradig-
mas do Direito de Família, reascendendo a 
chama do amor e do afeto como a base pri-
mordial do ente familiar, acompanhando o 
avanço da autonomia da esfera privada, con-
cedendo maior liberdade aos interesses dos 
cidadãos e diminuindo a burocracia existente 
nos procedimentos extrajudiciais.
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